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FORORD

Under arbeidet med denne raiporten har jeg ofte følt meg som 
en hund som løper etter en bil; uansett hvor fort man løper, 
når man ikke igjen teknologien. Rapporten har vært under
arbeid siden høsten 1983. Den er sikkert merket av at det er
skjedd en betydelig utvikling i denne tiden.

Rapporten er blitt til etter oppdrag fra Justisdepartementet i 
forbindelse med den pågående revisjon av opphavsrettslovgiv- 
ningen. Det har vært nær kontakt med det norske utvalget i 
forbindelse med arbeidet, og jeg har også hatt gleden av å få 
delta på de nordiske formannsmøter hvor spørsmål om opphavs
rett og edb er tatt opp. Disse drøftelsene har vært viktige
for min egen forståelse av spørsmålene, og jeg vil gjerne få
takke de som slik har kommet med kommentarer og kritikk av 
tidligere fremlagte utkast. Jeg vil også gjerne takke Justis
departementet, som har latt meg få lov til å delta i det 
internasjonale arbeidet i den tiden rapporten har vært under 
utvikling.

Det er tat hensyn til kommentarer og til utviklingen under 
veis. Selv om jeg er takknemlig og bevisst alle de verdifulle 
bidrag jeg har fått, står likevel fremstillingen alene for min 
regning. Den inneholder mange spørsmål som er tvilsomme, og 
hvor jeg - ofte også under tvil - har antydet konklusjoner som 
må være kontroversielle. Jeg har også ofte innsett at jeg selv 
har vært upresis i min egen argumentasjon og tenkt for lite 
gjennom konsekvensene av forskjellige løsninger.

I forståelse med det norske Utvalget for revisjon av åndsverk
loven publiseres likevel dette uforpliktende utkastet. Begrun
nelsen er nettopp at man skal få synspunkter på de spørsmål



som er reist i rapporten, og at det kanskje blir lettere for 
industrien og andre å formulere slike synspunkter som kommen
tarer til en foreliggende fremstilling.

Jeg vil også få lov til å takke de av mine medarbeidere ved 
Institutt for rettsinformatikk (IRI) som har bidradd til rap
porten gjennom diskusjoner og kommentarer. Uten å glemme noen, 
vil jeg gjerne nevne Tarjei Stensaasen og Jon Skjørshammer.
Vit ass Magnus Stray Vyrje har hjulpet med korrekturlesning og 
kommentarer, og Wenche Amundsen har sørget for at vedleggene 
er kommet med.

Selv om man derfor lik en hund derfor må innse at kappløpet 
med teknologien er tapt, kan man jo lære av hunden og i det 
minste bjeffe etter bakhjulene.

Skillebekk mars 1985 
Jon Bing
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1. LITT OM DATAMASKINBASERTE SYSTEMER I ET OPPHAVSRETTSLIG 
PERSPEKTIV

1.1 Datamaskinprogrammer

Et datamaskinprogram er en serie instrukser til en datamaskin. 
Instruksene beskriver i stor grad av detalj hvordan en opera
sjon skal gjennomføres. Denne operasjonen kan være en regne
operasjon, behandling av data som representerer trygd eller 
lagerbeholdningen i en forretning, eller noe annet.

Programmene bygger på instruksjoner som er svært elementære - 
i bunn og grunn skjer det ikke noe annet enn at det gjennom
føres enkle regneoperasjoner, eller en sammenligning av to 
tegn, og en avgjørelse av hvorvidt disse tegnene er identiske, 
eller - hvis de ikke er identiske - hvor i en ordnet rekke de 
hører hjemme. F eks kan to tall multipliseres med hverandre, 
eller man kan bestemme om "4" er større eller mindre enn "8", 
om bokstaven "e" kommer før eller etter bokstaven "m" i en 
alfabetisk sortert liste.

Ved hjelp av et program, får en datamaskin spesielle egenska
per. Den samme datamaskinen kan brukes til regnskapsføring 
eller til tekstbehandling ved skifte av programmer.

Programmer er resultatet av en menneskelig arbeidsinnsats. Man 
starter gjerne med å planlegge et program. Ettersom det ikke 
er uvanlig at programmer inneholder flere tusen instruksjoner, 
er det nødvendig å skape en oversikt og plan. Dette gjøres 
gjerne ved en spesifikasjon av programmet i flere ledd. Først 
beskriver man hva man ønsker programmet skal gjøre, f eks i 
form av en spesifikasjon av hvilke inn-data man disponerer og 
hvilke ut-data man vil ha. Programmet skal da foreta den nød-
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vendige mellomliggende databehandlingen. Deretter beskrives 
programmet i stadig større detaljgrad. Det er faktisk i dag en 
flytende overgang fra en beskrivelse i naturlig språk av hva 
slags program man ønsker seg, til det ferdige programmet.
Blant disse forarbeidene til programmet finner man ofte gra
fiske fremstillinger - f eks beslutningstabeller eller flyt
diagrammer, selv om disse kanskje ikke brukes så meget i dag 
som tidligere.

Når et program er ferdig, vil man normalt også dokumentere det 
i form av bruksanvisninger - dels beregnet på de som skal 
anvende programmet i sitt eget arbeid, dels beregnet pa de som 
senere skal endre eller forbedre programmet. Slike beskrivel
ser vil også gjerne ha form av beskrivelser i naturlig språk, 
eventuelt isprengt biter med programmer eller forklaringer i 
en bestemt notasjon.

Det er derfor vanlig å sondre mellom uatamaskinprogrammet og 
dokumentasjonen av dette programmet. Dokumentasjonen vil 
typisk dels være slikt som er utarbeidet i forbindelse med 
utviklingen av programmet, dels slikt som skal forklare og 
hjelpe ved bruken av det fe:dige programmet. Slik dokumenta
sjon vil også typisk fremstå som teknisk litteratur, og repre
senterer et heJt tradisjonelt objekt for opphavsre'tslig 
beskyttelsf:. Det er en tendens med det engelske utt rykket 
"software" å ta sikte på både programmene og deres dokumen
tasjon .

Det bør nevnes at selv om dc-*nne grensen mellom dokumenta
sjon og program prinsipielt er klar nok, kan den i praksis 
være ruer flytende. Det er f eks i bruk programgener a to
rer (jf) nedenfor i kap 4), som tar en beskrivelse i et 
nokså lite formalisert språk og produserer automatisk et 
progi am på grunnlag av dc-*nne beskrivelsen. Det skjer en 
tilnærming mellom programmeringsspråk og teknisk språk som 
kan gjøre det vanskolig å se hvor dokumentasjon slutter og 
programmene begynner. Dessuten sprr^ges gjerne dokumenta
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sjonen inn i selve programmet soni kommentarer mellom ins
truksjonene. Hvis man opphavsrettslig skulle komme til at 
dokumentasjon prinsipielt var vernet, mens programmer 
prinsipielt ikke var vernet, ville man nok i praksis kunne 
få store problemer på grunn av blanding og overgangsfor
mer .

Datamaskinprogrammer må alle lede til at maskinen mottar inst
ruksjoner i maskinkode, dvs som en serie med totegn. Totegn 
representeres gjerne som "1" og "0", men kan ogsa represente
res som ethvert annet binært tegn - f eks "av" og "på" i en 
strømkrets, "hull" og "ikke hull" i et hullkort eller "magne
tisert" og "ikke magnetisert" på en magnetplate.

Det er vel kjent at datamaskinen arbeider med totegn-systemer. 
Disse strømmene av totegn representerer opplysninger og inst
ruksjoner som en datamaskin er konstruert for å nyttiggjøre 
seg. Det er imidlertid liten grunn til å feste seg ved hva som 
foregår ved dette nederste og mest maskinnære nivå i datama
skinen.

Datamaskinsystemer opererer gjerne med et hierarki av program
mer, som bl a tar sikte på å oversette fra et tegnsystem og et 
språk mer menneskenært til maskinkode.

En type slike programmer kalles assembler-programmer. Disse 
samler enkelte elementære maskinkodeinstruksjoner i knipper, 
og lar en programmerer bruke hele knippet av funksjoner på en 
gang ved en enkelt assembler-instruksjon. Et slikt program kan 
man tenke på j'orn en oversetter — man inngir et ord i assemb
ler, og får ut en serie med ord i maskinkode. Assembler er 
gjerne avhengig av den enkelte type datamaskin, og ligger for
holdsvis nær maskinkode. Det er et krevende språk å bruke, men 
gir mulighet for en stor grad av skreddersydd utnyttelse av 
akkurat den spesiellf- maskins egenskaper.

En annen type slike programmer kalles kompilatorer . De mest
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kjente kompilatorene er de som tillater brukerne å anvende et 
såkalt høynivå- eller lettkodespråk. Et høynivåspråk ligger 
forholdsvis nær naturlig språk i sin utforming - man skriver 
en slags- styltete setninger ved bruk av et begrenset antall 
ord, hvor ordet representerer funksjoner eller knipper av 
funksjoner. Ordet "print" knyttet til navn på et resultat i 
programmet, vil f eks føre til at hele den serien med maskin
instruksjoner som er nødvendig for å skrive resultatet ut på 
en skriver, vil bli utført. Kjente høynivåspråk er FORTRAN, 
COBOL, BAISC, PASCAL osv. Et mye brukt høynivåspråk, både 
internasjonalt og - naturligvis - i Norge, er SIMULA, som er 
utviklet i miljøet ved Norsk regnesentral.

Også en kompilator kan man tenke på som en oversetter, fra et 
høynivåspråk til maskinkode. Forskjellen fra assembleren er 
mer praktisk enn prinsipiell. Høynivåspråket vil være til
gjengelig på flere ulike typer av datamaskiner. For brukeren 
spiller det liten rolle om FORTRAN-programmet skal brukes av 
en maskin av det ene eller andre merket, stort sett er dette 
høynivåspråket likt på de fleste maskintyper, bare med små 
"dialektvariasjoner". Kompilatorene er spesielle for de enkel
te maskiner, og oversetter det felles høynivåspråket til den 
maskinkode som er spesiell for den aktuelle maskin. Dette kan 
f eks gjøres ved at kompilatoren er skrevet i assembler for 
denne bestemte maskinen. På denne måten tilbys programme
ringsspråk som er forholdsvis lette å bruke, men på den annen 
side vil man ikke kunne skreddersy løsningene til den enkelte 
maskins helt konkrete egenskaper - man må akseptere en større 
grad av standardisering, og dermed tape en del effektivitet 
målt i maskinressurser.

Når man da skal kjøre et program, har programmereren foran seg 
en høynivå-versjon av dette programmet. Kompilatoren produse
rer så en ny versjon av samme program, representert i maskin
kode - dvs maskinnære instruksjoner i totegn. Som regel vil 
programmereren ikke ha praktiske muligheter for å lese denne 
maskinkode-versjonen, og vil heller aldri se de lange kolonne-



5

ne av totall.

Man kaller gjerne høynivå-versjonen for kildeprogram og 
maskinkode-versjonen for objektprogram. Dette er altså to 
alternative representasjoner av de samme instruksjonene, hvor 
en programmerer har laget kildeprogrammet, og hvor objektprog- 
rammet fremkommer helt automatisk og deterministisk ved at 
kildeprogrammet behandles av en kompilator. Når så programmet 
kjøres, er det objektprogrammet maskinen må benytte seg av. 
Derfor vil objektprogrammet være det man lagrer i maskinen 
eller gjør tilgjengelig for den - kildeprogrammet behøver man 
først igjen hvis man vil endre programmet. Da er det for prog
rammereren enklest å gjøre endringene i kildeprogrammet, kom
pilere dette på ny og så utnytte det nye objektprogrammet kom- 
pileringen resulterer i.

Det finnes også en annen måte som mer direkte utnytter kilde
programmet. Når programmet skal anvendes, tar datamaskinen 
kildeprogrammet og kjører det gjennom et program med samme 
funksjon som en kompilator og som kalles en interpreter .
Hele programmet blir ikke interpretert samtidig, men bare den 
lille biten som trengs for øyeblikket. Interpretereren trans
formerer kildeprogrammet til objektprogram, eksekverer objekt
programmet, og sletter så dette. Objektprogrammet blir alså 
ikke spart for senere utnyttelse - skulle behovet dukke opp på 
ny, vil maskinen ganske enkelt gjennomføre en ny interpreta
sjon av den aktuelle biten kildeprogram, som hele tiden er 
tilgjengelig.

Opphavsrettslig kan det være relevant å være klar over disse 
sondringene. Det har f eks væit reist tvil om hvorvidt et 
objektprogram kan være gjenstand for opphavsrett når det ikke 
er leselig av et menneske. Kompilerte programmer kan distri
bueres i objektkode, uten at kildeprogrammet gjøres kjent for 
de r.om bruker programmene - noe som kan ha betydning for tolk
ningen av hvorvidt eksemplarer av programmet er spredd blant 
almenheten osv. Det er trolig at man i nordisk rett ikke
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trenger disse sondringene, men ettersom immaterialrettslige 
problemstillinger på dette området lett importeres fra USA, 
bør m.in være klar over hovedinnholdet i sondringene.

Et praktisk eksempel er lagring av programmer i objektkode i 
integrerte kretser. Integrerte kretser er små kvartsbrikker 
("chips") med et mønster preget på brikken. Det finnes mange 
typer slike integrerte kretser - mikroprosessorene er f eks en 
type. Den opphavsrettslige diskusjonen av slike integrerte 
Kretser kommer i et eget kapittel (kap 5), men i denne sammen
heng er lagr i ngskretsene mest interessante.

De' finnes i prinsippet to typer slike lagringskretser. RAM- 
kretsene ("randotn access memory") tillater lagring av data, 
men disse data forsvinner når strømtilførselen til maskinen 
blir slått av. Lagringen er altså ikke permanent. Den andre 
typen er ROM-kretser ("read only memory"). Disse tillater per
manent lagring. Programmer lagret på slike kretser kalles ofte 
fastprogrammer ("firmware").

Av ROM-kretser finnes det også mange variasjoner. De fleste 
kan bare fylles med data en gang. Deretter ligger data perma
nent i kretsen, og nye data kan ikke overlagres på de gamle. 
Det finnes imidlertid en versjon som kalles PROM ("programable 
ROM"), som kjøpes tom og så senere kan fylles med data. Deret
ter ligger disse lagret permanent, og kan ikke overlagres. I 
en EPROM ("ereasable PROM") er det imidlertid mulig å slette 
de lagrete data. Dette ble opprinnelig gjort f eks ved at 
EPROM1 en ble utsatt for ultrafiolett stråling. Nå finnes det 
imidlertid EEPROM ("electronic EPROM"), hvor slettingen kan 
skje elektronisk. Denne lille gjennomgangen viser at i dag er 
det en glidende overgang fra en ROM hvor data (som i en bok) 
var preget en gang for alle, til en EEPROM, hvor data kan 
slettes og leses inn på samme måte som på et vanlig magnetisk 
lagringsmedium.

I forbindelse med den rettsliq beskvttelse av datamaskinoroa-
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rammer, har ROM'er (og tilsvarende integrerte kretser) krav på 
betydelig oppmerksomhet. Dette er en billig måte å levere 
programmer bestemt til et massemarked. I dag finnes det to 
slike massemarkeder. Dels distribueres programmer til video
spill gjerne på denne måten. Og dels distribueres programmer 
til hjemmedatamaskiner slik (ofte er dette nettopp video
spill). For massemarkedet vil leverandøren ikke like lett kun
ne sikre den ønskede beskyttelsen av programmet i avtale med 
brukeren. For disse markedene vil derfor den lovfestede 
beskyttelsen spille større rolle, og også i Europa kjører i 
dag større leverandører strategiske rettssaker med sikte på å 
få avklaret sitt vern gjennom domstolavgjørelser.

Når et datamaskinprogram skal kjøres eller eksekveres, forut
setter dette at programmet er til stede i datamaskinens sent
ralenhet. Sentralenheten har forholdsvis begrenset lagringska
pasitet, og det er derfor knyttet til sentralenheten såkalte 
perifere lagringsenheter. De mest vanlige er magnetbåndstas
joner, magnetplatestasjoner og (særlig for mikromaskiner) 
fleksiplatestasjoner. Selve datamaskinens funksjon styres av 
et eget program som kalles et operativsystem . Når man ber 
datamaskinen om å eksekvere et program, vil dette normalt være 
lagret på en perifer enhet. Operativsystemet sørger da for at 
programmet - eller den aktuelle bit av programmet - blir 
kopiert inn i sentralenheten. Programmet fortsetter altså å 
bli liggende på den perifere enhet, men en kopi blir fremstilt 
i sentralenheten. Hvis man trenger et bilde, kan man tenke seg 
det som telefaksimilie - originalen forblir på platen, men 
gjennom en kommunikasjonslinje overføres en kopi til sentra
lenheten .

Det er også normalt - ofte avtalefestet - at det skal fin
nes sikkerhetskopier av programmer ("back-up"). Det kan 
skje at programmet lagret på en perifer enhet blir slettet 
eller forandret vi-d et uhell, eller at lagringsenheten 
blir fysisk skadet. Man forutsettes da gjerne å ha en 
reservekopi oppbevart på magnetbånd, fleksiplate eller
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lignende som da kan tas i bruk uten at det skaper for sto
re omkostninger for hverken bruker eller leverandør. Ved 
større datamaskinsentraler foretar man i alle fall daglig 
"dumping" av data lagret både i sentrale og perifere enhe
ter, slik at man bare har høyst ett døgns tidstap ved 
rekonstruksjon.

I sentralenheten forblir programmet så lenge som det er nød
vendig for å gjennomføre den aktuelle oppgaven. Dette er nor
malt svært kort tid, det er høyst praktisk at kopien bare 
eksisterer i brøkdeler av et sekund. Så trenger man ikke prog
rammet (eller den aktuelle biten av programmet) lenger, og 
ganske enkelt sletter eller overlagrer programmet i sentralen
heten. Neste gang man trenger det, kopieres det på ny inn fra 
den perifere enheten.

Dette viser to svært karakteristiske trekk ved hvordan en 
datamaskin arbeider. Svært ofte forutsetter arbeidet en kopie
ring av programmer eller data fra et område i maskinsystemet 
til et annet område. Og disse kopiene eksisterer typisk svært 
kort tid - de lages ikke med sikte på varig lagring, og de 
lagres heller ikke lenger enn nødvendig. I opphavsrettslig 
sammenheng er eksemplarfremstilling en viktig beføyelse reser
vert for opphavsmannen. Anses et program for å være et ånds
verk, vil spørsmålet reise seg om hvilke hvilke kopier som er 
eksemplarer i opphavsrettslig forstand. Det er også klart at 
en lisens som gir lovlig adgang til et program, også typisk må 
tolkes slik at den gir lovlig adgang til å ta de kopier (in
klusive reservekopier) som er naturlig.

Problemet med hensyn til når en kopi av et datamaskinprogram 
(eller, mer generelt, av et verk) skal anses for å være et 
eksemplar, knytter seg til hvilken bestandighet en kopi må 
ha for å kunne kvalifiseres som et eksemplar. Det er på det 
rene at et speilbilde av et maleri ikke er noe eksemplar av 
maleriet, selv om speilet gjengir maleriet så lenge det henger
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rene at et musikkopptak på magnetbånd er et eksemplar av ver
ket, selv om man kan overlagre noe annet på magnetbåndet - her 
er kopien tilstrekkelig bestandig. Mellom disse to kjente 
eksemplene finner vi f eks kopiering fra en perifer enhet til 
sentralenhet av data eller program, og representasjon av et 
verk på en terminalskjerm. Disse og lignende eksempler viser 
at problemet med de flyktige kopiene er praktisk viktig i for
hold til opphavsrett og edb.
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1.2 Informasjonssystemer

Et informasjonssystem basert på edb er i prinsippet ikke 
forskjellig fra et hvilket som helst annet informasjonssystem
- men konturene blir kanskje tydeligere.

Et informasjonssystem er laget for at brukere som har behov 
for en bestemt type informasjon, lettere skal få tilgang til 
denne informasjonen. Informasjonen kan ta en hvilken som helst 
form - det kan være Biltilsynets system med opplysninger om 
registrerte bilar, med tilleggsopplysninger om registrering
snummer, karosserinummer, avgift, forsikring, eier osv. Eller 
det kan være et juridisk informasjonssystem med lover, for
skrifter, sammendrag av artikler osv.

Et informasjonssystem kan f eks deles inn i tre hoveddeler, 
registreringsdelen, lagringsdelen og kommunikasjonsdelen.

Registreringsdelen betegner de aktivitetene som er nødvendig 
for å fange de nødvendige data. I Biltilsynets system må man 
ha en ordning med at når man får melding om en ny bil, så blir 
de nødvendige opplysningene om bilen registrert. Dette forut
setter gjerne at man skriver av et konsept eller lignende. Når 
det juridiske informasjonssystemet skal dokumentere en ny 
lærebok, vil det f eks si at man først lager et sammendrag av 
boken som beskriver den, og deretter registrerer denne beskri
velsen .

Registreringen består da i at man skaper en representasjon av 
originalen i maskinlesbar form, som kan utnyttes av datama
skinbaserte systemer. Denne registreringen vil i praksis gjer
ne skje ved at noen skriver av originaldokumentet ved en ter
minal, men kan skie på andre måter. For det første kan selve
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originaldokumentet skrives inn på terminalen - den som skal 
skrive sammendraget av den juridiske boken, sitter med boken 
ved siden av seg og bruker et tekstbehandlingssystem. For det 
annet behøver ikke et menneske å registrere originaldokumentet
- det finnes datamaskinbaserte systemer som leser "optisk", 
dvs at de er laget slik at de gjenkjenner det bildet tegn dan
ner på papir, og ved å sammenligne det skyggebildet tegnet "t" 
lager over f eks fotoelektriske celler, kan systemet bestemme 
tegnet og representere det i en form som direkte kan utnyttes 
av datamaskinsystemet. Systemer som kan registrere tale ("voi- 
ce input") er også på forsøksstadiet.

I opphavsrettslig sammenheng er det interessante at det (1) 
lages en ny kopi av data som allerede på forhånd fantes i et 
eksemplar, eller (2) skapes en representasjon av data direkte 
i maskinlesbar form. Hvis man tenker seg at det forligger et 
sammendrag skrevet av en tredjemann, og man vil registrere 
det, oppstår spørsmålet om registreringen representerer et 
eksemplar av verket. Tilsvarende oppstår spørsmålet om den 
representasjon av sammendraget som skjer i et tekstbehand
lingssystem, er et eksemplar av verket. Disse spørsmålene har 
tidligere skapt tvil i enkelte land. Men forutsatt at kopien 
har den nødvendige bestandighet, må det være klart at det er 
et eksemplar. Dette har, som man vil se, en rekke konsekvenser 
for opphavsmannens beføyelser og mulighet til kontroll.

Lagringsdelen forutsetter at data allerede er registrert.
For at data skal kunne lagres på en hensiktsmessig måte, må 
det bearbeides av systemet. Dette kalles gjerne oppdatering
- nye data blir integrert med gamle slik at de utgjør en hel
het. Eksempel på slik bearbeidelse er registerfremstilling. I 
f eks det juridiske informasjonssystemet vil søkingen foregå 
ved oppslag i register. Disse registerne kan f eks inneholde 
alle de ord som finnes i registrerte sammendrag, sortert alfa
betisk med en henvisning til i hvilket sammendrag det aktuelle 
ordet forekommer. Et nytt sammendrag forutsetter da også end- 
ringer i registeret.
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Man ser her at i lagringsdelen vil ofte data være representert 
på flere måter. Ikke bare ligger f eks sammendraget lagret i 
den form det naturlig har fra forfatterens side, men også som 
en alfabetisk sortert liste med ord stokket inn mellom ord fra 
andre sammendrag. Det er kanskje opphavsrettslig ikke nødven
dig å sette betegnelser på alle manifestasjonene, men man må 
være klar over at det skjer en slik behandling av orginaldata 
og etablering av hjelperegistre.

I tillegg vil det selvsagt bli laget reservekopier.

Kommunikasjonsdelen skal sette brukeren i stand til å finne 
frem til interessant informasjon. For å ta eksempelet med det 
juridiske informasjonssystemet, kan man tenke seg at brukeren 
ber om sammendrag som inneholder både ordet "opphavsrett" og 
ordet "edb". Systemet vil da lese inn deler av registerne fra 
perifere lager, lete frem til hvilke dokumenter som inneholder 
enten "opphavsrett" eller "edb", og så gjennomføre en sammen
ligning før brukeren får et svar, gjerne i form av en liten 
statistikk, f eks "3 dokumenter tilfredsstiller forespør
selen" .

Inntil dette stadium er ikke selve sammendraget berørt. Bruke
ren har fått tilgang til alfabetiske registre hvor ord fra 
sammendraget inngår, men selve sammendraget ligger i fred et 
sted på et perifert lager.

Hvis så brukeren ønsker å lese ett av dokumentene, ber han om 
dette. Datamaskinsystemet kopierer så inn det aktuelle sam
mendraget i sentralenheten. Derfra kommuniseres sammendraget 
til brukeren over den telekommunikasjonslinje som forbindelsen 
er etablert ved hjelp av. Dette kan være en vanlig samtalete- 
lefonlinje eller et samband etablert for kommunikasjon mellom 
datamaskiner. Dette spiller liten rolle i opphavsrettslig sam
menheng, med det unntak at visse kommunikasjonssystemer forut
setter mellomlagring underveis, som reiser spørsmål om det
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også da fremstilles eksemplarer. Sammendraget er i sentralen
heten lenge nok for kommunikasjonen - og ofte holdes det doku
mentet brukeren har bedt om i beredskap i sentralenheten inn
til brukeren signaliserer at interessen er borte. Hvis doku
mentet f eks går over flere skjermbilder, holdes hele dokumen
tet i beredskap i sentralenheten for å gjøre det lettere å 
"bla" i dokumentet. Denne kopien er altså ofte ikke så flyktig 
som ellers.

Brukeren vil normalt lese dokumentet på skjermen til sin egen 
terminal. Utformingen av data er der bestemt av egenskapene 
til terminalen. Sitter brukeren med en terminal med amerikansk 
tegnsett, vil f eks bokstaven "Å" komme ut som en høyrevendt 
hakeparentes. Farve, form på tegnene, antall tegn på linje mv 
vil også være egenskaper som lett kan bestemmes av terminalen.

Den representasjon som står på skjermen, vil være flyktig - 
når skjermen slås av, eller neste skjermbilde rekvireres, blir 
tegnene borte.

I vår sammenheng kan man skille mellom to typer skjermtermina
ler, "dumme" og "intelligente". I "intelligente" terminaler 
kan data lagres lokalt. Det oppstår altså hos brukeren også en 
kopi av de formidlete data. Denne kopien kan brukeren anvende 
for lett å bla i data. Men det gjør det også mulig å ta en 
varig kopi. Denne varige kopien kan selvsagt ses på som innda
ta til brukerens eget system - som inngangen til en registre- 
ringsdel i det informasjonssystem brukeren har opprettet for 
sitt eget formål. F eks kan dette sammendraget inkorporeres i 
et brev til en klient, eller en samling av data kan oppbygges 
lokalt som så brukeren senere kan utnytte uten å konsultere 
det sentrale informasjonssystem.

Terminalen kan også være en skrivende terminal. Da represente
res data som skrevne tegn, som er et velkjent eksemplar i opp- 
havsrettslig sammenheng. Også skrivende terminaler kan være 
"dumme" og "intelligente" - og skrivere kan være knyttet til
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en "dum" terminal, som slik produserer tegn vist på skjermen 
som en skreven kopi samtidig ("hard copy"). Ved intelligente 
terminaler kan selvsagt data mellomlagres, og når som helst 
tas ut i form av skrevne kopier av en skriver knyttet til det 
lokale anlegg.

Dette viser at i det øyeblikk et verk er kommunisert over til 
brukeren, mister man praktiske muligheter for å kontrollere 
utnyttelsen av det. Det er heller ikke mulig for det sentrale 
systemet å bestemme hva slags bruk som gjøres lokalt. Dette 
skaper selvsagt problemer, i alle fall ved utvikling av hvilke 
lisensavtaler som skal ligge til grunn for utnyttelse av data 
lokalt.

I vår sammenheng kan det være hensiktsmessig å sondre mellom 
to typer av informasjonssystemer - de som dokumenterer verk, 
og de som ikke dokumenterer verk. Et eksempel på det første 
vil være et system som tar inn litteratur i sin opprinnelige 
form (ord for ord), eller som tar inn sammendrag av litte
ratur. Et eksempel på det andre vil være systemer som innehol
der enkelte data knyttet til visse objekter - f eks standard- 
opplysninger om motorkjøretøy.

I denne utredningen vil den siste typen systemer kalles data
basesystemer . Databasesystemer vil typisk inneholde kortfat
tede opplysninger om visse objekter. Det er imidlertid ingen 
nødvendig egenskap ved databasesystemer. Man må derfor 
understreke at terminologien, som kan være hensiktsmessig for 
vår diskusjon, og som typisk svarer til databasesystemer slik 
de forekommer i praksis, likevel er forskjellig fra den tek
niske definisjonen. Man kan godt tenke seg et databasesystem 
som beskriver objekttypen "dikt" med stikkordopplysninger som 
"forfatter", "data", "først trykt i" osv, men hvor ett av fel
tene med variabel lengde heter "tekst" og inneholder teksten i 
det aktuelle dikt - som selvfølgelig er et verk. I denne 
utredningen vil man likvel med "databasesystem" ikke sikte til 
systemer som dokumenterer verk.
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Tradisjonelt har man i forbindelse med diskusjon av informa
sjonssystemer og opphavsrett tatt utgangspunkt i en tredeling. 
Man har hele tiden referert til systemer som på en eller annen 
måte dokumenterer litteratur. Dels har man da de systemer som 
bare inneholder stikkordopplysninger som tittel, klassifika
sjon, forfatter, utgivelsesår osv. Denne gruppen svarer til 
det vi over har kalt databasesystemer. Den andre gruppen er 
systemer som også dokumenterer sammendrag. Et sammendrag kan 
være skrevet av folk knyttet til systemet, eller av en tredje
mann. Under enhver omstendighet er sammendraget normalt et 
verk. Den tredje gruppen er systemer som dokumenterer i "full 
tekst", dvs at datamaskinsystemet inneholder originalens 
autentiske tekst, ord for ord.

Det er flere grunner til at denne oppdelingen ikke er helt 
heldig.

For det første er den for nært knyttet til bibliografiske sys
temer. Det finnes databaser av mange slag, og de som har 
størst økonomisk interesse er kanskje de som f eks dokumente
rer kjemiske stoffer, plassbestillinger på fly eller andre 
faktaopplysninger. Det distraherer å knytte seg så sterkt til 
et eksempel hvor objektet som beskrives i seg selv er et verk. 
Det er altså ikke typisk - det typiske er at det beskrevne er 
et fysisk objekt, en situasjon e lign.

For det andre er det ingen grunn i vår sammenheng å sondre 
mellom systemer som utnytter sammendrag og systemer som velger 
autentisk tekst som dokumentutforming. Hvis man dokumenterer 
sammendrag, betyr det selvsagt at man har minst to forfattere 
inne i bildet - forfatteren av originalteksten og forfatteren 
av sammendraget (med mindre de tilfeldigvis skulle være iden
tiske) . Dels får man da spørsmålet om sammendraget er en kren
kelse av forfatterens enerett, i praksis om det er en ulovlig 
bearbeidelse. Svaret er gjerne negativt, men har selvsagt 
ingenting å gjøre med spørsmålet om det er utarbeidet for edb
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eller ikke. Dels får man spørsmålet om de som driver informa
sjonssystemet har skaffet seg lisens til å bruke verket. Det 
er i prinsippet nøyaktig det samme om verket er et sammendrag 
av et annet verk, eller dette andre verket i autentisk form. 
Den eneste praktiske forskjellen er at man ofte utarbeider 
sammendrag spesielt for systemet, og at derfor lisensspørsmå- 
let er svært enkelt. Men noen begrunnelse for å opprettholde 
sondringen, synes å mangle for vårt formål.

Denne gjennomgangen er gjort fordi WIPO-UNESCO rekommendasjo- 
nen om informasjonssystemer (jfr diskusjonen i kap 3) bygger 
på denne tredelingen. Det er imidlertid unødvendig å trekke 
den etter seg ned på det nordiske eller nasjonale plan, og det 
må være tillatt å antyde at rekommandasjonen sikkert også vil
le fått en annen utforming om den på grunn av arbeidsgangen i 
disse organisasjonene ikke hadde bygget på erfaringer fra om
kring 1970.

I Norge mangler man i dag gode eksempler på slike informa
sjonstjenester .

Lovdata er det første egentlig nasjonale system. Det tilbyr 
alle gjeldende lover, alle gjeldende sentrale forskrifter,
11.000 sammendrag av Høyesteretts avgjørelser publisert i 
Norsk Retstidende tilbake til 1955 mv. Opphavsrettslig er sys
temet interessant bl a fordi de fleste tekstene ikke er ver
net (ål §§ 9 og 22). Systemet viser i prinsippet nettopp hvor
dan de informasjonstjenester vi kan vente oss i fremtiden vil 
være strukturert.

Et annet eksempel er Norsk tekstarkiv. Denne institusjonen er 
knyttet til Universitetet i Bergen, og lagrer teksten i norske 
bøker med sikte på å tilby et råmateriale for lingvistikk og 
språkforskning. Systemet drives i dag i en slags forståelse 
med Den norske Forleggerforening, og forhandlinger om lisen
siering er innledet med de skjønnlitterære skribentorganisa-
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Et særtrekk ved de informasjonssystemer som til nå er vokst 
frem, er at de vanligvis begrenser seg til stikkordopplys- 
ninger eller sammendrag. Dette gjelder f eks flere av de 
informasjonstjenester som er etablert ved Norsk Senter for 
Informatikk A/S (NSI). Slike informasjonstjenester er ofte 
sentralt knyttet til et velutrustet bibliotek, og bakket opp 
av et leveringssystem for eksemplarer av de dokumenterte 
artiklene ("document delivery system"). I dag skjer det ved at 
man fotokopierer artikkelen og fremsender den til rekvirenten. 
Noen avtale med rettighetshaver (forlag eller forfatter) mang
ler normalt. Slik virksomhet har allerede et stort omfang.

Det er under etablering en informasjonstjeneste for såkalt 
"grå litteratur" (f eks vitenskapelige rapporter stensilert i 
små opplag) knyttet til Universitetsforlaget. Tjenesten, som 
foreløbig kalles UNIDOC, er i sin vorden - men det er signa
lisert at man her vil forhandle med Norsk Faglitterær Forfat
terforening om en hensiktsmessig lisensieringsordning.
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1.3 Skaping av verk ved edb

Et problem som tidlig kom opp, var forholdet mellom en prog
rammerers opphavsrett og den som utnyttet det aktuelle program 
til å skape et verk.

Det tradisjonelle utgangspunktet hentet, så vidt jeg vet, 
eksemplene fra datamaskina- sistert komposisjon. Det fantes i 
systemet et program for å generere musikkverk innen bestemte 
rammer. En komponist utnyttet så dette programmet for å skape 
et verk. Spørsmålet var om opphavsretten måtte deles med den 
som eventuelt hadde rettigheter i programmet.

Langt på vei synes dette å være en skinnproblemstilling.

I de fleste tilfeller er det helt uproblematisk. Komponisten 
(for å holde seg til eksempelet) utnytter programmet etter en 
vanlig avtale med programmets rettighetshaver. Programmet har 
helt klart betydning for hvordan musikkverket vil bli utfor
met. Men dette er en indirekte betydning, som kan sammenlignes
med den betydning lerretsmakeren har for en maler, eller verk
tøy har for opphavsmenn mer generelt.

Det er dessuten et eksempel som ligger på siden av hovedek
semplene. I dag er det praktiske tekstbehandlingsprogrammer. 
Ved trykk på taster bestemmer forfatteren hvilke bokstaver som 
skal fremtre på skjermen, men systemet bestemmer ting som 
f eks linjebrudd, sidebrudd, paginering, orddeling osv. Teks
ten blir faktisk et verk skapt ved hjelp av et datamaskinprog- 
ram, men åpenbart er programmets bidrag av en slik karakter at
det ikke kan komme på tale å vurdere hvorvidt rettighetshave
ren i tekstbehandlingsprogrammet skal få del av opphavsretten 
i teksten. Eller tenk på eksemplene i forbindelse med kompile
ring av programmer - det er unaturlig å blande rettighetshave-
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ren til kompilatoren inn i vurderingen av hvem som har rettig
heter i det ferdig kompilerte objektprogram.

Det er derfor grunn til å slå fast at spørsmålet om skaping av 
verk ved edb i praksis er ukomplisert, og at det klare
utgangspunkt er at programmereren ikke har rettigheter i det
verk andre skaper ved hjelp av hans program.

Det bør imidlertid nevnes at det bidrag programmet gir til 
verket, kan variere over et spektrum. Når det hevdes at spørs
målet er et skinnproblem, er det fordi i praksis er dette bid
raget svært beskjedent, eller det ligger en avtalelisens under 
utnyttelsen av programmet som avklarer forholdet fullt ut. Men
det er nok bare en del av et spektrum.

I den andre enden vil man kanskje finne det musikkverkgenere- 
rende program hvor brukeren bare trengte å gi noen få variab
ler - "glad" melodi i "polkatakt", for eksempel. Da ville nok 
programets rettighetshaver også kunne påberope seg rettigheter 
i det resulterende musikkverk - hvis det finnes slike, og de 
ikke er overført ved avtale.

Det egentlige praktiske eksempel er det audiovisuelle bildet 
som man ser på en skjerm når man bruker et videospill. Dette 
bildet skapes dels av et program, som bestemmer figurenes 
utseende, spilleregler osv. Men dels skapes det av spilleren, 
som lager et flyktig og unikt verk gjennom sitt spill. I ame
rikansk rettspraksis er det antatt at spiller og rettighets
haver i program her er opphavsmenn i fellesskap til det resul
terende audiovisuelle verk.

I kapittel 4 diskuteres spørsmål omkring bruk av datamaskiner 
ved skapelse av verk nærmere, og den relevante delen av 
WIPO-UNESCOs rekommendasjon gjennomgås.
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1.4 Integrerte kretser

Det er tidligere nevnt at man i dag bruker integrerte kretser, 
både som mikroprosessorer og lagringsenheter. Utformingen av 
en integrert krets er i seg selv et krevende arbeid, og en 
heldig utforming representerer en stor verdi. Man har derfor 
sett etter muligheter til å skape et vern av integrerte kret
ser .

Kretsene blir til ved at man lager masker, og bruker disse til 
ved en slags fotogravyr å fremstille små brikker med et uhyre 
komplisert mønster. Igjen vil man ha den situasjon at mye av 
dokumentasjonen omkring brikkene, kanskje inklusive maskene, 
kan vernes som ordinære litterære eller grafiske verk.

I søken på en hensiktsmessig verneform, er det i USA gitt en 
ny lov som skaper et sui generis-vern for integrerte kret
ser, masker mv.

I kapittel 5 blir spørsmål omkring vern av integrerte kretser 
diskutert nærmere i forhold til norsk rett, med hovedvekt på 
spørsmålet om integrerte kretser kan regnes som åndsverk etter 
gjeldende rett. Kapittelet slutter med rettspolitiske over
veielser og utkast til endringer i loven spesielt orientert 
mot integrerte kretser.



2. Nærmere om datamaskinprogrammer

2.1 Bakgrunn: Litt om den internasjonale debatten

Med det omfang som utvikling og omsetning av datamaskinprog
rammer har fått, er det naturlig at man har lett etter et 
rettslig system eller regime som kan gi programmene et best 
mulig rettslig vern. Flere muligheter er aktuelle - særlig er 
patentbeskyttelse, beskyttelse som forretingshemmelighet (el
ler etter regler om illoyal konkurranse) og opphavsrett drøf
tet og ofte sammenlignet med muligheten for utvikling av en 
spesialisert sui generis beskyttelse av datamaskinprogram
mer. Denne diskusjonen er på ingen måte avsluttet, og det er 
på det nåværende tidspunkt ikke mulig å spå hva slags inter
nasjonal konsensus (om noen) som vil vokse frem.

I denne utredningen skal ikke forholdet til de andre beskyt
telsesformene tas opp. Innledningsvis kan det likevel være 
nyttig å minne om hvorfor datamaskinprogrammenes forhold til 
patentbeskyttelse har vært drøftet, og som er noe av forkla
ringen på det preg den internasjonale diskusjonen har fått.

Man kan se programmer fra to synsvinkler.

For det første kan man se dem som en måte til å forandre en 
generell datamaskin til en spesiell datamaskin. Ved hjelp av 
et datamaskinprogram vil en generell mikromaskin kunne behand
le tekster, ved hjelp av et annet styre prosesser. En maskin 
som funksjonelt er identisk med den programmerte mikromaskinen 
vil - forutsatt at de øvrige krav er tilfredsstilt - kunne 
patenteres. Ettersom programmet er funksjonelt identisk med 
bygging av en spesialmaskin, ligger det nærliggende å tenke 
seg at også et datamaskinprogram kan patenteres. Datamaskin-
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programmet er av industriell karakter, det kan karakteriseres 
som en "myk maskin".

For det andre kan man se programmet som en detaljert og nøyak
tig beskrivelse av visse instruksjoner i et kunstig språk som 
ikke vesentlig adskiller seg fra visse notasjoner brukt f eks 
til å beskrive fysiske prosesser. Beskrivelser i slike nota
sjoner er selvsagt ikke maskiner, og kan ikke patenteres. 
Derimot vil de bli ansett som vitenskapelig litteratur, og på 
vanlig måte oppnå opphavsrettslig beskyttelse.

Såvidt kort kan man karakterisere de to viktigste rettslige 
mulighetene til å kvalifisere datamaskinprogrammer. Det er 
grunn til å understreke at man ikke rent logisk kan kvalifise
re et datamaskinprogram som "maskin" eller "tekst". Datama- 
skinprogrammet passer ikke inn i forhold til de juridiske beg- 
reper man tradisjonelt har dannet seg, og man må begrunne 
anvendelsen av det ene eller andre regelsett i annet enn en 
begrepsanalyse.

Praktiske hensyn har gjort at man har ansett patentering gene
relt for lite hensiktsmessig. Dette har nedfelt seg i Europa- 
patentkonvensjonen (som trådte i kraft i 1978) som i og for 
seg har løst dette problemet ved å slå fast at datamaskinprog
rammer i seg selv ikke er patenterbare, noe som bl a er ned
felt i patentl § 1, 2.ledd nr 3:

"Som oppfinnelser anses ikke noe som bare utgjør

3. planer, regler eller metoder for utøvelse av intellek
tuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet 
eller programmer for datamaskiner ..."

Dette forhindrer ikke at datamaskinprogrammer som inngår i 
oppfinnelser kan oppnå patentering (sml bruken av ordet "bare" 
i lovteksten). Men det gir uttrykk for den generelle holdning 
til patentering i Europa. Amerikansk rettspraksis er ikke like
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entydig, men også der er det utviklet et skille mellom data
maskinprogrammer i seg selv og datamaskinprogrammer som del av 
en oppfinnelse.

Denne oppsummeringen skal bare tjene som bakgrunn for å 
understreke betydningen som opphavsrett etterhvert har fått 
for rettslig beskyttelse av datamaskinprogrammer. Ettersom 
patentering avvises eller representerer en usikker fremgangs
måte, er opphavsrett blitt det naturlige alternativ. Likevel 
er diskusjonen i en viss grad preget av tvil om opphavsretten 
er et tilstrekkelig vern, og det er særlig spørsmålet om 
hvilket vern programmenes innhold - algoritmene - bør ha som 
tvilen er knyttet til.

Det har vært - og er fremdeles innen enkelte jurisdiksjoner - 
omtvistet om datamaskinprogrammer kan kvalifiseres som ånds
verk. Det synes stort sett å være to hovedgrunner til dette.

For det første stilles det av og til krav om at åndsverk skal 
ha en estetisk kvalitet, i alle fall ikke bare et rent nytte- 
formål. Datamaskinprogrammer er klarligvis nærmest industriel
le i sin karakter, og et slikt krav vil kunne gjøre det van
skelig å kvalifisere dem som åndsverk. Beslektet med dette er 
problemet med å bestemme "hva slags" åndsverk de kan være. 
Vanligvis vil de da bli ansett for å være litterære verk - noe 
som også kan virke kunstig, ettersom man av og til knytter 
estetiske krav til litterære verk, eller også impliserer kra
vet om at de skal være skriftlige (sml sammenhengen med den 
andre innvendingen som nevnes nedenfor).

Etter norsk rett er dette ikke en relevant innvending. Det 
stilles ikke estetiske krav til et åndsverk, og oppregningen i 
ål § 1, 2.ledd nr 1-11 er ikke uttømmende. Man kan altså godt 
tenke seg at datamaskinprogrammer anses som åndsverk uten at 
man finner en kategori i eksemplifiseringen som de hører inn 
under. Imidlertid er det ikke unaturlig å anse datamaskinprog
rammer som et eksempel på "skrifter av alle slag" (ål § 1,



24

2.ledd nr 1). Dette vil imidlertid ha den konsekvens at prog
rammene anses som "litterære verk", og de særlige bestemmelse
ne i åndsverkloven som gjelder denne kategorien av verk kommer 
da også til anvendelse på datamaskinprogrammer. Det er derfor 
naturlig å gå gjennom disse bestemmelsene for å se om de pas
ser på datamaskinprogrammer, noe som vil bli gjort nedenfor.

En mulighet er naturligvis å innføre "datamaskinprogram
mer" som en egen kategori i eksemplifiseringen i ål § 1.
Et slikt forslag er fremmet i Danmark, hvor bestemmelsen 
har en litt annen utforming enn den norske. Etter det 
danske forslaget til omformulering av ål § 1, stk 2, siste 
setning, vil "værker i form af edb-programmer" ... "hen
regnes til litterære værker".

Tendensen internasjonalt går i retning av å se datama
skinprogrammer som et litterært verk, dette går f eks frem 
av det lovforslag som våren 1985 er på vei gjennom det 
engelske parlament, hvor datamaskinprogrammer likestilles 
med litterære verk.

En omformulering av den norske ål § 1 bør vurderes selv om 
man finner at de bestemmelser som gjelder litterære verk, 
også kan komme til anvendelse på datamaskinprogrammer. 
Eksemplifiseringen skal bl a tjene til veiledning for hva 
som faller inn under loven, og for den alminnelige lovbru
ker er det nok ikke nærliggende å assosiere "datamaskin
programmer" med "skrifter av alle slag".

For det andre er det reist spørsmål om datamaskinprogrammer 
kan være åndsverk fordi de ikke er leselig for det menneskeli
ge øyet. Dette er korrekt blitt kalt et "phantom problem" 
(Tapper 1978:17), men skal kort nevnes fordi det har spilt en 
viss rolle i utenlandsk, særlig tidlig amerikansk, debatt. 
Problemet stammer fra den amerikanske dommen White-Smith Music 
Publishing Co v Apollo Co (209 US 1 (1908)), som ble avgjort 
like før den gamle amerikanske opphavsrettsloven av 1909 tråd
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te i kraft. Saken gjaldt spørsmålet om en perforert blikktrom- 
mel som styrte et automatisk piano representerte "a copy" av 
et musikkverk utgitt som note. Retten kom her til at "a copy" 
måtte være "a written or printed record in intelligible nota
tion". I forbindelse med lovgivningen ble ikke denne avgjørel
sen fraveket, og dommen hadde gyldighet frem til lovrevisjonen 
av 1976. Naturlig nok ble spørsmålet reist om hvorvidt ikke 
det samme måtte gjelde for andre former for maskinlesbar rep
resentasjon - f eks magnetplater. Dette var imidlertid omdi
skutert, og muligheter for å kvalifisere problemet med maskin
lesbare datamaskinprogrammer i forhold til White-Smith dommen 
ble påpekt (sml Tapper 1978:18).

Dette har imidlertid i dag bare historisk interesse. I den nye 
amerikanske opphavsrettslovgivningen av 1976 (som trådte i 
kraft fra 1978) er "copy" definert i Sect 101:

"... material objects ... in which a work is fixed by any 
method now known or later developed and from which the 
work kan be perceived, reproduced or otherwise communica- 
ted, either directly or with the aids of a machine or 
device."

Dermed er det slått klart fast at maskinlesbare eksemplarer er 
"copies", ettersom de jo ved hjelp av en datamaskin kan repro
duseres eller leses.

Det er imidlertid en liten finesse med bestemmelsen som 
skapte et poeng i forbindelse med fastprogrammer - spørs
målet om det faktisk var "verket" som ble reprodusert og 
gjort lesbart av en datamaskin ved rekompilering av 
objektkoden i et fastprogram. Dette streifes nedenfor.

Endringen i 1976 førte ikke til at datamaskinprogrammer uten 
videre ble ansett for å være beskyttet av opphavsrettslovgiv
ningen. Man hadde en særskilt utredning - National Commission 
on new Technological Uses of Copyrighted Works, CONTU - om bl
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a dette spørsmålet. Utredningen munnet ut i en lovendring av 
1980 (Public Law 96-517 12.12.1980) som klargjorde at datama
skinprogrammer var gjenstand for vern, men som også gjorde to 
interessante presiseringer av hva som ikke var en krenkelse 
av opphavsmannens rett (sect 10(b)):

"... it is not an infringement of the owner of a copy of a 
computer program to make or authorize the making of an 
other copy or adaptation of that computer program provi
ded :

1. that such a new copy or adaptation is created as an 
essential step in the utilization of a computer prog
ram in conjunction with a machine and that it is used 
in no other manner or

2. that such a new copy or adaptation is for archival 
purposes only and that all archival copies are dest
royed in the event that continues possession of the 
computer program should cease to be rightful."

Den første av disse situasjonene angår eksemplarer som må pro
duseres i forbindelse med kjøring av programmet, f eks kopie
ring fra en fleksiplate programmet er kjøpt på inn på den fas
te magnetplaten anlegget benytter, som impliserer at et 
eksemplar lages på denne magnetplaten. Dette resultatet vil 
man oppna med en naturlig tolkning av det underliggende avta
leforholdet mellom rettighetshaver og bruker. Det andre for
holdet gjelder reserveeksemplarer, en presisering som vel 
hovedsakelig er begrunnet av den amerikanske "fair use"-dokt- 
rinen. Etter norsk rett vil man komme frem til samme resultat 
enten etter en tolkning av det underliggende avtaleforholdet, 
eller etter adgangen til å fremstille eksemplarer til privat 
bruk.

V
Den amerikanske lovgivningen er den første som retter seg 
direkte mot anvendelse av opphavsrettslovgivningen på 
datamaskinprogrammer - med unntak av en bulgarsk lov fra i



27

1979 og et dekret av presidenten på Filippinene av 
6.12.1972. Ungarn har endret sin ikrafttredelsesforskifter 
nr 15 til opphavsrettloven for å gjøre det klart at data
maskinprogrammer med dokumentasjon faller inn under lovens 
område. Australia vedtok en endring 7.6.1984 som ekspli
sitt kvalifiserer datamaskinprogrammer som litterære verk, 
men samtidig med den klare forutsetning at loven var av 
midlertidig karakter, og at ingen endelig klonklusjon vil
le bli tatt før en bred studie var gjennomført. India har 
nylig (våren 1985) vedtatt en endringslov til sin opphavs- 
rettslov av 1957 slik at vern av datamaskinprogrammer 
eksplisitt nevnes.

Storbritannia behandler våren 1985 Copyright (Computer 
Software) Amendment Bill, et privat forslag støttet av 
regjeringen, som sannsynligvis vil blir vedtatt før somme
ren 1985.

Det finnes utredninger i flere land foruten de nordiske 
(Canada, Spania, Den tyske forbudsrepiblikken mv). Det 
forslaget som er kommet lengst, er det japanske Ministry 
of International Trade and Industry som i desember 1983 
publiserte et utkast til en sui generis-beskyttelse. Den 
japanske holdningen er imidlert ikke avklaret, det fore
ligger en rapport fra Ministry of Education (januar 1984) 
som i stedet foreslår endringer i opphavsrettslovgivning- 
en.

WIPO utviklet i løpet av 1971-77 "Model provisions on the pro
tection of computer software", bistått av en "Advisory Group 
of Governmental Experts on the Protection of Computer Prog
rams". Disse "model provisions" var ment som forslag til hvor
dan en egnet beskyttelse av datamaskinprogrammer kunne utfor
mes, og hadde altså ikke noen selvstendig status innen WIPO. 
Reglene kan karakteriseres som hovedsakelig opphavsrettslig 
inspirert, men med visse tilpasninger av mer "patentrettslig" 
art - dvs bestemmelser som tok sikte pa beskyttelse av inn-
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holdet i programmet snarere enn utformingen av det, jfr sær
lig sect 5(v):

"... using the computer program ... to control the opera- 
tion of a machine having information-processing capabili- 
ties ..."

Denne bestemmelsen tar altså sikte på å ramme ren bruk av et 
datamaskinprogram, selv når dette ikke forutsetter eksem- 
plarfremstilling eller annen beføyelse som er underlagt opp
havsmannens enerett. WIPOs "Model provisions" gir altså et 
eksempel på at man har funnet det rene opphavsrettslige vernet 
utilfredsstillende på enkelte punkter, og det er for så vidt 
den samme konklusjonen som ligger i Japans lovforslag.

WIPO har fortsatt arbeidet med utvikling av en rekommandasjon 
e lign, og fremmet sommeren 1983 utkast til en ny traktat om 
beskyttelse av datamaskinprogrammer sterkt beslektet med "Mo
del provisions". Dette forslaget møtte imidlertid sterk mot
bør, fordi det ikke var formulert som en opphavsrettslig 
beskyttelse. Man skal være forsiktig med å gi uttrykk for hvor 
stor andel av medlemslandene som nå går inn for opphavsretts
lig beskyttelse ettersom mange ikke har noen klart formulert 
holdning. Men med et par unntak ga de som tok ordet uttrykk 
for ønske om å unngå en egen traktat.

Et av de land som var forbeholdnet, var Australia. Der har 
man også nylig hatt en interessant utvikling i forbindelse 
med den såkalte Wombat-saken (Apple Computer Inc v Compu
ter Edge Pty Limited), hvor Apple tapte saken i første 
instans, men vant den under dissens i annen instans (The 
Federal Court). Computer Edge har anket saken videre, og 
den vil komme opp for høyesterett i mars 1985. Imidlertid 
rakk man mellom de to avgjørelsene å fremme "Copyright 
amendment act 1984" som fastslår at datamaskinprogrammer 
skal ha samme vern som litterære verk.
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Motstanden mot en sui generis-beskyttelse er i og for seg 
forståelig nok. De opphavsrettslige konvensjonene skaper for
pliktelser for medlemslandene, også i forhold til åndsverk som 
er blitt til i andre medlemsland. Men konvensjonene styrer 
ikke hva som skal kvalifiseres som åndsverk. Hvis et land 
anser datamaskinprogrammer som åndsverk, vil tiltredelsen til 
en sui generis-konvensjon bare føre til at programmene får 
en dobbelt beskyttelse - med mindre man samtidig får en kon
vensjonsbestemmelse som diskvalifiserer datamaskinprogrammer 
som åndsverk. En slik mulighet synes lite aktuell.

Hvis et land ikke anser et datamaskinprogram som åndsverk, 
kommer ingen av den nasjonale åndsverklovgivnings bestemmelser 
direkte til anvendelse, og det internasjonale vernet etter 
konvensjonene aktiviseres heller ikke. Denne nasjonale kvali
fiseringen av datamaskinprogrammer som åndsverk eller ikke, er 
altså helt avgjørende for det internasjonale vernet som etab
leres. Nettopp derfor er man lite innstilt på en sui 
generis-beskyttelse som kan gjøre det vanskeligere å støtte 
seg på de etablerte opphavsrettskonvensjonene, man aksepterer 
da heller opphavsrettslovenes ufullkommenheter og håper på 
tilpasninger i disse - først nasjonalt, senere internasjonalt. 
Nasjonal lovgivning som gir programmer en sui generis- 
beskyttelse, men diskvalifiserer datamaskinprogrammer som ånd
sverk, vil i dag også unnta vern av datamaskinprogrammer fra 
de forpliktelser som flyter fra de internasjonale opphavs
rettskonvens jonene , og dermed kunne svekke utenlandske prog
rammers vern nasjonalt.

På denne bakgrunnen bør man bl a vurdere det japanske lov
forslaget, som gir datamaskinprogrammer en sui generis- 
beskyttelse, men som samtidig kan synes å frita Japan fra 
de forpliktelser som ville ha flytt av de internasjonale 
konvensjoner i forhold til datamaskinprogrammer om de var 
blitt kvalifisert som åndsverk.

De land som på møte i UNESCO/WIPO "Group of experts on the
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copyright aspects of the protection of computer software" 
25.2.-1.3.1985 sterkest fremhevet behovet for en spesial
tilpasset sui generis-beskyttelse var Sovjet og Brasil, 
med en viss støtte fra Japan, Hellas og muligens Belgia. 
Imidlertid tyder vel mye på at man innen Fellesmarkedet 
vil finne frem til en felles holdning til spørsmålet, og 
at holdningen til Hellas og Belgia vil bli koordinert med 
de andre medlemslandenes syn.

Endelig bør det vel fremheves at det i norsk og nordisk teori 
ikke er blitt trukket i tvil at datamaskinprogrammer kan være 
åndsverk. Det finnes lite relevant rettspraksis - den eneste 
norske rettsavgjørelse er en kjennelse fra Oslo namsrett i 
forbindelse med en midlertidig forføyning (Blanck 1980:80), 
men denne kan ikke tøyes lenger enn til at retten ikke avviser 
at datamaskinprogrammer kan være gjenstand for opphavsrett.
Som vedlegg til rapporten vil man finne en bibliografi over 
nordisk litteratur.



31

2.2 Verkshøyde og datamaskinprogrammer

Selv om man generelt antar at datamaskinprogrammer kan være 
åndsverk etter norsk (og nordisk) rett, må man selvsagt stille 
krav til at det enkelte program har den tilstrekkelige verks
høyde - dvs at det er uttrykk for en individuell, skapende 
innsats.

I denne utredningen skal ikke spørsmålet om verkshøyde tas opp 
i full bredde, men bare i forhold til datamaskinprogrammer.

Hovedproblemet vil her være at datamaskinprogrammet utvikles 
for å løse en bestemt oppgave. Gitt et bestemt problem og et 
bestemt programmeringsspråk, kan man tenke seg at det finnes 
en gitt beste løsning av problemet. Hvis da flere programme
rere ble presentert for problemet og bedt om å løse det ved 
hjelp av et program i det aktuelle språk, ville man vente at 
de kom frem til den samme, beste løsningen. I et slikt tilfel
le vil løsningen ikke ha tilstrekkelig preg av individuell og 
skapende innsats til at man kan anta at programmet blir et 
åndsverk.

Det spiller derfor stor rolle for den praktiske betydningen av 
det opphavsrettslige vernet hvorvidt det i problem og program- 
merinqsspråk ligger slike føringer at muligheten for varia- 
sjonsbredde er liten. I alminnelighet kan man imidlertid si at 
muligheten for å komme frem til individuelle løsninger er 
svært stor. Dels kommer dette av at et datamaskinprogram 
egentlig ikke skal løse "ett problem" - et tekstbehandlings
program må f eks ha en lang rekke funksjoner for korrigering, 
redigering, utskrivning osv. Selv om to programmerere blir 
bedt om å lage hvert sitt tekstbehandlingsprogram, vil resul
tatene bli vidt forskjellige. Dette kommer av at "problemet"
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som skal løses, ikke er spesifisert særlig detaljert - 
frihetsgraden blir dermed større. Dels kommer det også av at 
det ofte er umulig å bestemme hva som er den "beste" eller 
"riktige" løsningen av et gitt problem. Bevis for programmers 
"riktighet" er i seg selv et forskningsfelt innenfor informa
tikken som indikerer hva slags frihetsgrad som prinsipielt er 
til stede selv i forhold til veldefinerte problemer.

Imidlertid kan man hele tiden spesifisere problemet mer nøyak
tig. Og jo mer nøyaktig man får en spesifikasjon, desto mer 
konvergerer forskjellige programmereres løsninger. Men spesi
fikasjonen må være svært detaljert, og selv nærme seg et prog
ram (spesifikasjon f eks i såkalt pseudo-kode) før frihetsgra
den blir så liten at programmet ikke får tilstrekkelig verks
høyde .

I praksis kan man derfor gå ut fra at ethvert program som ikke 
er helt trivielt har tilstrekkelig verkshøyde. Problemet med 
verkshøyde vil ikke være større i forhold til datamaskinpro
grammer enn i forhold til vitenskapelig litteratur.

Likevel kan det være grunn til å peke på at forholdet mellom 
spesifikasjon og problemløsning er svært reelt. Hvis man tar 
et datamaskinprogram under ett, vil det vanligvis være utvil
somt at det er et verk. Imidlertid er man fra andre verkstyper
- f eks vitenskapelig litteratur - vant til at man kan dele 
opp verket i mindre deler som selv har karakter av å være 
verk: Kapitlene i monografien er selv verk, avsnittene i 
kapitlene er også verk, og setningene innen avsnittene vil 
også ofte være verk. Ordene vil imidlertid åpenbart ikke være 
verk, her har partisjoneringen gått for langt.

En slik oppsplitting kan også gjøres i forhold til et datama
skinprogram. Men man vil nok da lettere komme ned til deler av 
verket som ikke selv har tilstrekkelig verkshøyde. En rutine 
for sortering eller oppstilling av tabeller e lign vil kunne 
være såvidt klart styrt av det aktuelle programmeringsspråk og



33

anbefalte metoder, at rutinen i seg selv ikke kan anses for 
à være et åndsverk. Dette er prinsipielt ikke forskjellig fra 
vitenskapelig litteratur, men bare en understrekning av at 
verkskvalitet kan "tapes" for noe større biter enn man er vant 
til fra tradisjonelle verkstyper. Dette kan ha en viss prak
tisk interesse, ettersom det understreker at f eks forekomst 
av samme rutine som del av to forskjellige programmer, ikke 
nødvendigvis behøver å være en opphavsrettskrenkelse selv om 
rutinen er kopiert fra det ene program til det andre. Man må 
her - som ellers - sikre seg at krenkelsen omfatter åndsverk.

Man har paralleller til dette i vitenskapelig litteratur, 
hvor f eks en geometrisk figur eller en tabell er del av 
teksten, og hvor det er denne delen - som ikke har selv
stendig åndsverkkvalitet - som kopieres. Dette vil ikke 
være en krenkelse av den første opphavsmannens enerett 
etter åndsverkloven, men kan jo etter omstendighetene være 
en krenkelse etter konkurranseretten eller katalogregelen 
i ål § 43.

Endelig kan det være grunn til å minne om at kravet til verks
høyde heller ikke er likt i forskjellige land. Det er visstnok 
alminnelig antatt at de nordiske land forsøker å holde kravet 
til verkshøyde relativt strengt, noe som bl a har ført til 
katalogregelen i ål § 43 for arbeider som ikke kvalifiseres 
som åndsverk. Ettersom verkshøyde problemet tross alt er reelt 
i forhold til datamaskinprogrammer, kan det være aktuelt å 
utvikle et lignende sikkerhetsnett for dem - sml nedenfor 
under pkt 2.7.

En fransk dom hevdes å være et eksempel på at datamaskin
programmer ikke tilfredsstiller kravet til verkshøyde. 
Dommen er avsagt av Cour d'appel de Paris (13e chambre) 
4.6.1984 i en sak om et av Ataris videospill. Atari vant 
delvis saken ved hjelp av varemerkerett. Men i forbindelse 
med anvendelse av straffesanksjoner, måtte retten prejudi- 
selt ta stilling til hvorvidt programmet var et åndsverk,
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og sier da (referert etter Expertises 1984:194):

"A cet égard on ne saurait assimiler a une oevre de 
l'espirit la création de logiciels, qu'il s'aggisse du 
concept ou des analyses, meme lorsque ces dernier ont 
pour objet l'élaboration d'un jeu."

Heller ikke ble videospillet ansett for et audiovisuelt 
verk, i motsetning til hvordan dette oppfattes i ameri
kansk rett. Foreløbig er det uklart hvilken betydning 
avgjørelsen kan få for fransk rett, hvor man til nå synes 
å ha antatt at programmer kan ha vern. Det er opplyst at 
to saker om datamaskinprogrammers opphavsrettslige vern 
for tiden (vår 1985) står foran den franske Cour de Cas
sation, og at disse vil bli avgjort ved at dommere fra 
alle de fire avdelingene ved domstolen vil delta ved de 
endelige avgjørelsene, slik at man får en sikker avkla
ring .

Det kan også nevnes at tyske domstolavgjørelser omkring 
tekniske tegninger kan tyde på at man der strammer krave
ne til verkshøyde for "tekniske verk".
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2.3 Hva er beskyttet?

I utgangspunktet gjelder for datamaskinprogrammer som for and
re åndsverk at det bare er den konkrete utformingen som er 
beskyttet. Det vil si at selve innholdet i datamaskinprogram- 
met, f eks de valgte algoritmer for løsning av bestemte prob
lemer, ikke er beskyttet. Dette blir særlig tydelig fordi en 
algoritme som bare kan uttrykkes på en måte i et bestemt prog
rammeringsspråk lett vil kunne anses for a falle nedenfor 
verksgrensen (jfr foran under pkt 2.2), og vil dermed kunne 
utnyttes også av andre i den samme utformingen.

Denne manglende beskyttelsen av algoritmene eller idéene i 
programmene har ført til at mange anser opphavsretten utilst
rekkelig. I nordiske land er det imidlertid god grunn til å 
understreke at det opphavsrettslige vern vil virke sammen med 
det konkurranserettslige vernet, og at man derfor ofte vil 
kunne ramme den som systematisk forsøker å utnytte andres inn
sats .

Imidlertid er det konkurranserettslige vernet knapt til- 
fredstillende, f eks gjelder den norske generalklausulen i 
"næringsvirksomhet ... næringsdrivende imellom", mfl § 1, 
l.ledd. Selv om det er på det rene at "næringsdrivende" 
ikke uten videre betyr det samme i markedsføringsloven som 
f eks i skattelovgivningen, er det vanskelig å se at et 
universitet eller en frittstående forskningsinstitusjon 
vil påberope seg denne klausulen hvis f eks en programle
verandør utnytter et program utviklet ved institusjonen 
som f eks et hovedfagsarbeid. Dette gjør at man nok kan 
hevde at det finnes et behov for å støtte det opphavs
rettslige vernet mer direkte med et mer konkurranseretts- 
lig orientert vern.
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Det er innledningsvis pekt på at det finnes en forskjell mel
lom dokumentasjon og program. En dokumentasjon beskriver, spe
sifiserer eller forklarer programmet, og er selv et ukompli
sert eksempel på vitenskapelig litteratur. Ofte hevdes det at 
det samme forholdet eksisterer mellom dokumentasjon og program 
som f eks mellom en arbeidstegning og en stol. Det betyr at 
hvis man skaffer seg rettmessig adgang til arbeidstegningen, 
kan man bygge en stol uten at det representerer noen krenkelse 
av opphavsretten i arbeidstegningen.

Dette er sikkert også helt riktig som et utgangspunkt. Man må 
kunne anta at hvis man får rettmessig adgang til dokumentasjon 
av et program, vil man kunne bruke denne som en spesifikasjon 
og derved ved egen selvstendig innsats lage et nytt program 
som da blir funksjonelt identisk med det dokumenterte, men som 
ikke er en krenkelse hverken av dokumentasjonen eller av det 
opprinnelige programmet. Igjen utelukker ikke dette at hand
lingen kan være illoyal i konkurranserettslig sammenheng.

Imidlertid finnes det et par modifikasjoner som kan være prak
tisk viktige i denne sammenhengen.

For det første bygger utgangspunktet på den oppfatning at det 
er mulig og naturlig å sondre mellom en dokumentasjon og et 
program. Dette er ikke alltid tilfelle. Det finnes særlige 
måter å spesifisere programmer på som ligger svært nær opp til 
programmeringsspråk, f eks såkalt pseudo-kode som er en nota
sjon forskjellig fra programmeringsspråk, men funksjonelt nært 
beslektet med den. Det finnes også andre slike eksempler på 
hvordan en viss formalisering av naturlig språk bringer det 
svært nær det som kan utnyttes av f eks en programgenerator 
(sml kap 4). I slike situasjoner må man stille spørsmål om det 
er berettiget å opprettholde et like skarpt skille mellom 
dokumentasjon og program som f eks mellom arbeidstegning og 
stol. I det første eksempelet er det jo ikke noen kvalitativ 
forskjell mellom dokumentasjon og program, men bare en gliden
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de overgang i formalisering inntil man når frem til en nota
sjon som lar seg kompilere eller interpretere av en datama
skin. Man har ikke den klare sondringen mellom papiret i 
arbeidstegningen og treet i stolen.

Dette innebærer ikke at man antyder noe i retning av den dok
trine som finnes innen enkelte jurisdiksjoner (særlig innen 
engelsk rett) at maskinen identifiseres med arbeidstegningen 
og nyter et opphavsrettslig vern. Man får heller legge til 
grunn at det skjer en bearbeidelse i opphavsrettslig for
stand. Når avstanden mellom dokumentasjon og program er liten, 
vil det kunne hevdes at programmet fremstår som en bearbeidel
se av dokumentasjonen. Dermed vil ikke et program kunne base
res på en slik "programnær dokumentasjon" uten på vanlig måte 
å bygge på tillatelse fra rettighetshaveren.

For det andre vil det uttrykk et datamaskinprogram produserer 
kunne være gjenstand for selvstendig opphavsrettslig beskyt
telse. Fra amerikansk rettspraksis har man eksempel på utvik
ling av et videospill, Munchkin, som funksjonelt var identisk 
med Pac-Man og genererte skjermbilder nær identisk med Pac—  
Mans skjermbilder. Her fant man at skjermbildene i seg selv 
var et opphavsrettslig beskyttet verk (et audiovisuelt verk), 
og at likheten mellom skjermbildene for de to spillene var så 
stor at Munchkin var en krenkelse av Pac-Man. I dette tilfel
let kan man si at programmet for Pac-Man nøt et indirekte vern 
gjennom den selvstendige beskyttelsen som skjermbildene gene
rert av dette programmet faktisk nøt godt av. Det var ikke 
hevdet at programmet bak Munchkin var en krenkelse av program
met bak Pac-Man. (Atari v North American, 2.3.1983.)

Denne situasjonen kan man nok få eksempler på også i mer tri
vielle situasjoner enn ved videospill, hvor utdata fra et 
program anses for å nyte et selvstendig vern enten qua ånd
sverk eller etter katalogregelen. Bruker man da ett program 
som spesifikasjon av et nytt program, må man skaffe seg rett 
til å benytte disse beskyttede elementene selv om programme-
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ringen i og for seg er selvstendig og ikke representerer noen 
krenkelse av det opprinnelige programmet.

Det samme resonnementet bør kunne anvendes på spørsmålet om 
hvorvidt "oversettelse" av et program i ett programmerings
språk til et program i et annet programmeringsspråk er en opp- 
havsrettskrenkelse. Man må her ikke knytte resonnementet til 
bruken av ord som "oversettelse" eller "språk" og ukritisk 
trekke parallell til oversettelse av f eks en roman fra tysk 
til norsk. Et programmeringsspråk er en formalisme som er byg
get opp systematisk ut fra visse grunnleggende valg og defi
nisjoner. Det finnes språk som er sterkt beslektet, og andre 
språk som er grunnleggende forskjellig. Velger man et eksempel 
hvor det er snakk om "oversettelse" av et program skrevet i 
ett språk til et program skrevet i et vesensforskjellig språk, 
vil man måtte gjøre dyptgripende forandringer og velge en 
annen løsningsmetodikk og struktur. Det virker her kunstig å 
snakke om en bearbeidelse - forholdet mellom de to programmene 
blir nærmest som forholdet mellom dokumentasjon og program.

Også ved "oversettelser" av programmer i ett språk til program 
i et annet språk vil det derfor være nødvendig med en mer 
konkret vurdering for å bringe på det rene om det er skjedd en 
bearbeidelse av det første programmet, eller hvorvidt man har 
å gjøre med et selvstendig opphavsrettslig verk som utnytter 
innholdet i det første verket. Og også her er det nyttig å 
supplere det opphavsrettslige vernet med et konkurranseretts- 
lig vern for å kunne ramme handlinger som er illoyale, men 
hvor det kan være vanskelig å trekke den ofte subtile grensen 
mellom bearbeidelse og nytt verk.

Det er også i litteraturen reist spørsmål om hvorvidt konver
tering av kildekode til objektkode er en "bearbeidelse" i opp
havsrettslig forstand. Som redgjort for innledningsvis, vil 
objektkoden typisk fremkomme ved at kildeprogrammet kompile
res. Kompilatoren kan oppfattes som et sett med helt faste 
regler som konverterer setningene i kildekode til helt bestem-
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te knipper av setninger i objektkode. Det skjer noe mer enn en 
erstatning av tegn, ettersom setninger i kildekode oppløses 
til knipper eller systemer av setninger i den mer spesifikke 
objektkoden. Men likevel er denne prosessen såvidt predefinert 
at den må kunne sammenlignes med f eks konvertering av lydbøl
ger via en mikrofon til et magnetmønster på et lydbånd eller 
riller i et fonogram. Det må være helt klart at denne behand
lingen ikke representerer en "bearbeidelse" som selv har ånds-
verkkvalitet - selv om kompilatoren selvsagt er et åndsverk 
i seg selv som nyter vanlig vern, og bart* kan utnyttes etter 
avtale med rettighetshaveren til denne.

Her bør det understrekes at det som er sagt, gjelder for
de tradisjonelle kompilatorer for høynivåspråk. Noe annet 
kan etter omstendighetene gjelde for mer avanserte "kompi
latorer" som gjerne kalles "programgeneratorer" eller 
"fjerde generasjons verktøy", og som behandles nedenfor 
under kap 4. Dessverre er det ingen prinsipiell grense 
mellom kompilatorer og programgeneratorer - de represente
rer to deler av et kontinuum.

I litteraturen er det også reist spørsmål om hvorvidt et 
eksemplar i objektkode virkelig er et eksemplar av verket. 
Disse innvendingene har stort sett hengt sammen med den inn
vending som er nevnt innledningsvis i forbindelse med at et 
verk må være "skriftlig" eller kunne leses av et menneske, og 
i denne sammenhengen er det mindre grunn til å gå nærmere inn 
på den. Men ett aspekt bør kanskje nevnes: hvorvidt et rekom- 
pilert objektprogram fremdeles er et eksemplar av det opprin
nelige kildeprogram. Årsaken til at dette problemet blir 
reist, er følgende: Når et kildeprogram kompileres, vil kil- 
deprogrammet helt nøyaktig bestemme hvilket objektprogram som 
blir generert. Men tar man dette objektprogrammet og rekompi- 
lerer det - dvs kjører det "baklengs" gjennom kompilatoren - 
vil sannsynligvis ikke resultatet være et program identisk med 
det opprinnelige kildeprogrammet. Årsaken er at i kildekode 
kan den samme funksjonen uttrykkes på mange måter, og valg
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mellom måtene vil bero på programmererens forutsetninger og 
vurdering av hva som er enklest å forstå og arbeide med i den 
gitte sammenhengen. Kompilatoren tar ikke slike pragmatiske 
hensyn, men velger den kildekode som er mest "effektiv" eller 
nærliggende. Selv om det rekompilerte kildeprogram i detalj er 
funksjonelt identisk med det opprinnelige, vil det likevel 
være utformet - også i detalj - på en avvikende måte.

Man skal kanskje ikke prinsipielt utelukke at dette skaper et 
opphavsrettslig problem. Men igjen kan man anvende samme tan
kegang som foran. Den behandlingen som gjennomføres innebærer 
ikke en "bearbeidelse" i opphavsrettslig forstand, men snarere 
endringer i slekt med det som i opphavsrettslovens egne ord 
kalles en gjengivelse i den "størrelse og skikkelse øyemedet 
krever" (sml ål § 24, 2.ledd). Det faller ikke problematisk å 
identifisere det rekompilerte programmet med det opprinnelige 
verket, og å anse også dette som et eksemplar av verket.

Denne korte diskusjonen kan kanskje være tilstrekkelig til å 
begrunne at opphavsrettslig beskyttelse av datamaskinprogram
mer representerer et verdifullt vern for programprodusentene. 
Men den har også antydet at det finnes begrensninger (og anke
punkter) i dette vernet som kan være praktisk viktig for ret
tighetshaveren. Disse punktene kan kanskje summeres i fire 
hovedpunkter.

(1) Manglende vern for bruk. Skal vernet etter åndsverkloven 
aktiviseres, må det enten fremstilles eksemplar av programmet, 
eller det må gjøres tilgjengelig utenfor det private området.
I forbindelse med vern av datamaskinprogrammer, kan det tenkes 
handlinger som man uvilkårlig vil vurdere som urettmessige, 
men som ikke aktiviserer opphavsrettsvernet - dette kalles 
gjerne bruk av programmet. Et eksempel kan klargjøre proble
met .

Man kan tenke seg et datamaskinanlegg hvor det finnes en lang 
rekke brukere knyttet til anlegget ved telekommunikasjon. En
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av brukerne skaffer seg rett til å bruke et bestemt program, 
og får i denne sammenheng c-t eksemplar av programmet som leses 
inn og lagres sentralt i anlegget. Slike anlegg har systemer 
som tillater at brukerne har "private" segmenter av felles 
ressurser som f eks platelager, og i dette sentrale platelag- 
ret ligger nå altså et eksemplar som er anskaffet på rettmes
sig måte av en bestemt bruker. Imidlertid kan andre brukere 
få seg adgang til denrn; delen av anlegget f eks ved å skaffe 
seg det riktige passordet. En annen bruker kan i så fall kalle 
opp programmet og anvende det for behandling av sine egne 
data. I delte tilfellet blir ikke noe eksemplar av programmet 
produsert - de kopiene som dannes i anleggets sentralenhet er 
sannsynligvis for flyktige til at de kan anses som eksemplarer 
i lovens forstand (dette diskuteres noe nærmere nedenfor under 
pkt 3.2). Heller ikke gjøres programmet tilgjengelig utenfor 
det private området - i det aktuelle eksempelet vil den som 
benytter progiammet, overhodet ikke se dette, vedkommende ser 
bare resultatet: De ferdigbehandlede dataene.

Dette vil altså opphavsrettslig sett ikke representere noen 
krenkelse. Det er vanskelig å regulere dette i lisensiering- 
savtalen mellom rettighetshaveren til programmet og den legale 
brukeren etter som den uvedkommende brukeren er tredjemann i 
forhold til avtaleforholdet. Det kan være muJig å ramme hand
lingen som illoyal i konkurranseforhold, men det forutsetter 
jo at det faktisk er illoyal konkurranse som finner sted. Det 
springende punkt blir ofte hvordan adgang til den andre bruke
rens del av anlegget er skaffet, og dette kan etter omstendig
hetene være ulovlig (i norsk lov etter den reviderte brev- 
brudd-paragrafe;i i straffeloven § 145, l.ledd, 2.pkt). Men 
dette vil ikke alltid være tilfelle, og det vil f eks ikke 
representere en opphavsrettskrenkelse (men kanskje avtale
brudd) å gjøre passord e lig tilgjengelig som en vennetjenes- 
te.

Dette forholdet var bl a tenkt rammet ved den siterte bestem
melsen i WIPOs "Model provisions" sect 5 (vi), og antyder et
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udekket behov for vern i forhold til opphavsrettsbeskyttelse.
I denne sammenhengen synes det å være grunn til å ta en avven
tende holdning, og se hvordan nan internasjonalt forsøker å 
løse dette behovet, noe som ganske sikkert må ses i sammenheng 
med et vern utover det opphavsrettslige, dvs også for innhol
det i programmet. Det bør vel kanskje også påpekes at selv om 
eksempelet er reelt, mangler man opplysninger om hvor alvorlig 
man i praksis anser denne manglende beskyttelse mot "bruk" for 
å være.

I et dansk forslag utvides definisjonen som svarer til den i 
norsk ål § 2, 2.ledd om at gjengivelse på innretning som kan 
gjengi et verk, anses som eksemplar av verket:

"Lige hermed anses det forholr, at et edb-program bringer 
en dertil egnet indretning til at angive, udføre eller 
oppnå en bestemt funktion, opgave eller et bestemt resul
tat ."

I begrunnelsen heter det bl a:

"En kørsel af et edb-program vil nemlig teknisk altid 
forudsætte, at programmet 'overføres på en indretning, som 
kan gengive det'. Normalt vil denne overførsel imidlertid 
være forbigående. Varigheden behøver ikke være længre end 
en brøkdel af et sekund. For at undgå fortolkningstvivl er 
bestemmelsen derfor formulert, så den klart omfatter bru
gen av edbprogrrimmer. Terminologisk følger man her de 'Mo
del Provisions on the Protection of Computer Software', 
som blev udarbejdet af WIPO i 1978."

I det danske forslaget, oppnår man altså et opphavsrettslig 
vern for bruk ved at datamaskinprogrammets eksekvering define
res som eksemplarfremstilling. Dette er lovteknisk sett en 
enkel og nesten elegant løsning. Likevel får man da noen 
restproblemer hvor det er andre kategorier av verk som frems
tilles i flyktige kopier, og hvor disse ikke anses som



43

eksemplar. Holdningen til dette forslaget vil derfor bero på 
hvorvidt man anser det forsvarlig å løse spesialproblemet ved 
bruk av datamaskinprogrammer ved en spesiell modifikasjon av 
det generelle eksemplarbegrepet. I denne utredningen fremmes 
det ikke et slikt forslag for norsk retts vedkommende, men 
løsningen bør vurderes.

(2) Kokurranserettslig supplement. Flere steder er det 
påpekt at aktivisering av opphavsrettslige sanksjoner jo 
forutsetter en opphavsrettslig krenkelse. Behovet for vern vil 
eksistere også i situasjoner hvor det kan være mer tvilsomt om 
det foreligger en opphavsrettskrenkelse, fordi programmet som 
helhet kanskje mangler verkshøyde, eller mer praktisk, fordi 
den aktuelle del av programmet isolert sett mangler verkshøy
de, eller fordi man på grunnlag av innholdet i foreliggende 
dokumentasjon eller program har skapt et nytt og selvstendig 
program, men utnyttet informasjonen i de tidligere verkene. 
Ettersom spesialtilpassede beskyttelsesformer for tiden mang
ler, vil slike situasjoner kunne skape et press mot å anse 
opphavsrettslovgivningen anvendbar (sml også nedenfor under 
pkt 2.6). Et slikt press kan blant annet føre til en gradvis 
reduksjon av kravet til verkshøyde.

På dette området synes det derfor å være grunn til å skape en 
alternativ løsning. Som allerede nevnt vil det nedenfor bli 
diskutert om ikke nettopp den nordiske katalogregelen kan 
utvikles til en slik første skanse som kompletterer det opp
havsrettslige vernet med et mer konkurranserettslig orientert 
vern.

(3) Vernetidens lengde. Et hovedpunkt i kritikken av opp
havsrett som vernemetode, er at vernetidens er urimelig lang i 
forhold til behovet, og at det derfor går for lang tid før 
programmene faller i det fri og fritt kan utnyttes.

Åpenbart er 50 år etter opphavsmannens død, som er hovedrege
len i Norge (ål § 40 jfr dog lov av 2.12.1955 nr 1), og typisk
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for vernetiden internasjonalt, svært lenge målt i forhold til 
datamaskinindustriens alder. I dag har ingen programmer en 
sannsynlig levetid på 50 år eller mer.

Imidlertid er det i bruk programmer som har sitt opphav i 
versjoner fra slutten av 1960-årene. Stigende standardisering 
av operativsystemene, mulighet for bruk av gamle programmer på 
nye maskiner ("upwards compatability"), økt prioritering sv 
kompatabiliet osv gjør at levetiden for programmer er økende. 
Det er alt for tidlig å si hva som vil være den normale leve
tiden for et program i løpet av de neste par ti-årene.

Det er også vanskelig å se at vern av foreldete programmer 
skaper noe særlig problem, like lite som vern av andre tri
vielle og uinte: essante verk skaper noe problem.

Hvis man skal finne problemer med vernetiden, ligger disse 
antagelig på det rent praktiske nivå. For det første vil et 
program sjelden være stabilt. Det vil stadig bli gjennomført 
endringer i det. Dermed vil man for hver versjon kunne reise 
spørsmålet om det danner et nytt utgangspunkt for beregning av 
vernetidens lengde, eventuelt knytte en rekke samtidig løpende 
frister til ulike elementer i programmet, hvor hvert element 
har åndsverkkvalitet. Til dette kommer problemet med å bestem
me hvem som er opphavsmann - som nevnt nedenfor, vil program
mer gjerne utvikles av mange i fellesskap, som ofte leverer 
nokså anonyme bidrag til det endelige program (selv om bi
dragene har åndsverkkvalitet). Det kan derfor reises begrunnet 
tvil om beregningen av vernet id er rettsteknisk tilfredsstil
lende, og om den ikke heller burde tatt utgangspunkt i offent
liggjørelse e lign. Dette forblir imidlertid inntil videre et 
latent problem, da det foreløbig er upraktisk at man har behov 
for å finne frem til vernetidens utløp for et bestem'., program.

(4) Integrerte kretser. Endelig bør det minnes om vern av 
integrerte kretser. Deler av dette vernet kan løses innen opp-
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vil likevel ha hovedproblemet ti.lbake - slik som nevnt innled
ningsvis under pkt 1.4. Her vil man nok få en utvikling i ret
ning av en sui generis-beskyttelse som konu er til å ha opp- 
havsrettslige islett. Ettersom det nylig er vedtatt en lov om 
vern av integrerte kretser i USA, kan man imøtese at denne vil 
danne mønster eller inspirasjon til lignende lovgivning i and
re land. Dette spørsmålet vil bli nærmere behandlet nedenfor i 
kap f>.
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2.4 Fastprogrammer mv

Som nevnt innledningsvis, kan datamaskinprogrammer lagres i 
integrerte kretser. I sin enkleste form skjer dette ved at 
objtktversjonen av programmet lagres i en integrert krets som 
stabilt minne, typisk en ROM. Når programmet er lest inn, vil 
det kunne omsettes sammen med den integrerte kretsen. Faktisk 
vil da brikken fungere som en slags maskindel med vel definer
te egenskaper. Brikken kan f eks plugges inn i en mikromaskin 
og derned gjøre programme' tilgjengelig for mikromaskinen - 
dette er ikke uvanlig f eks for kompilatorer. Brikken kan også 
inneholde programmet for et videospill, og når den plugges inn 
vil da den li.He datamaskinen som spillet kjøres på, få til
gang til det nye spillet.

I denne formen er integrerte kretser egentlig i prir sippet 
lite forskjellig fra lagring av programmer f eks på fleksipla- 
ter. Programmer som er gjenstand for regulær utgivelse vil 
ofte nettopp distribueres på fleksiplater i objektform med 
sikte på å styrke produsentens faktiske vern av programmet.

Det er særlig to årsaker til at man særlig tar opp spørsmål om 
lagring av program i integrerte kretser.

Den ene årsaken er at de*t i en periode oppsto uklarhet mht 
hvordan programmene ble lfgret. Man hefte'- seg opp i populæ
re beskrivelser av integrerte kretser, og fikk det for seg at 
programmene ble "preget" på kretsen. Dette er ikke tilfelle i 
det eksempelet som er valgt ovenfor, og som er det typiske for 
bruk av fastprogrammer i dag: Her leses objektversjonen av 
programmet inn i en integrert krets som er bygget som et lag
ringsmedium for programmer. Riktignok vil typisk progrtimi et
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le ikke frarøve det lagrede programmet karakteren av et 
eksemplar - det typiske er jo nettopp at representasjonen av 
et verk ikke kan slettes fra eksemplaiet, som f eks i en bok 
eller en grammofonplate. I utgangspunktet skaper a.ltså lagring 
av prograrimer i integrerte kretser ikke særlige problemer.

Men dette er likevel bare i utgangspunktet. Den integrerte 
kretsen består, som nevnt innledningsvis, av halvledere i 
kretsdiagiammer som i seg se2v uttrykker en logikk. Foran er 
det sær.’ig integrerte kre'se: som tillater lagring av et eks
ternt program som har vært nevnt. Men det finnes også andre 
typer integrerte kretser, og man kan godt si at kretsdiagram- 
mene i en integrert krets er en alternativ måte for repre
sentasjon logikken i et datamaskinprogiam. Da har man åpenbart 
forlatt det om.Sdet som naturlig deki.es av opphavsrettfclovgiv- 
ningen. Imidlertid er det ofte i spesialiserte integrerte 
kretser e'- samspill mellom selve kretsdiagrammenes logikk og 
innleste programmer, til dels kan også den integrerte kretsen 
programmeres direkte (mikroprogrammer) utover - eller i til
legg til - innlesning og lagring av eksterne programmer.

Hvis man derfor forlater de enkle og - heldigvis - praktiske 
eksemplene h'/o: programmer i objektkode lagres i en integrert 
krets, vil man f ir ne eksempler hvor det er ytterst vanskeZig å 
bestemme hva sl«=gs vern - om noe - som (.pphavsrettslovgiv- 
ningen gir til programmer representert i integrerte kretser. 
Imidlertid synes det i dag å være tilstrekkelig å påpeke at 
man her har en grense for hva opphavsretten naturlig dekker, 
og henvise til den pågående utvikling som er nevnt foran og 
som synes å gå i retning av en sui generis beskyttelse av 
integrerte kretser (ndenfor i kap 5).

Den andre årsaken var knyttet til det problem som er skissert 
foran under pkt 2.3 i forbindelse med rekompilering av objekt- 
kode. Etter den nye legaldefinisjonen av "copy" i amerikansk 
lovgivning, vil dette omfatte "material objects" hvor verket 
er lagret, og hvorfra verket kan "be perceived, reproduced or
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otherwise conununicated" bl a ved hjelp av "a machine". Dette 
synes i utgangspunktet å omfatte et program lagret i objekt- 
kode på en /.ntegrert krets. Men - som nevnt - oppstår dels 
spørsmålet om programmet i objektkode er et ekserip.’ar av prog
rammet i kildekode, dels om )ekompileringen av objektkode 
førei til et program i kildekode som er et eksemplar av det 
opprinnelige kildeprogrammet. Disse spørsmålene er besvart 
ovenfor, men de var altså i en periode tvilsomme, særlig i 
forhold til amerikansk og engelsk rett. Og tvilen er vel nå 
langt på vei fjernet med dommen i Apple Computer Inc v Frank
lin Computer Corp (US District Court, Eastern District of 
Pennsylvania 2.8.1982).

Den siterte, amerikanske bestemmelsen er en parallell til den 
bestemmelsen man finner i ål § 2, 2.ledd:

"Som frem.stilling av eksemp.lar regnes også overføring til
innre'nir.g som kan gjengi verket."

Denne bestemmelsen tar tradisjonelt sikte på å fange opp 
fonogrammer (grammofonplater elJer Jydbånd). Men etter sin 
ordlyd (og ve] også etter sitt formål) er det naturlig å tolke 
den slik at den og^å omfatter lagring iiv et datamaskinpiogram 
på forskjellige media, f eks fleksiplater eller integrerte 
kretser. Dette må gjelde uten hensyn til om det er objekt- 
eller kildeversjon av programmet som lagres. I forbindelse med 
lagring i objektkode, kan man selvsagt i teorien problematise
re spørsmålet om "gjengivelse av verket", men så lenge objekt- 
versjtnen anses som eJ.- ehcem£:lar av verket, er cli-' ingen grunn 
til å antci at dette vil være tvilsomt i praksis.

Dermed er et nytt, piaktisk viktig område for ål § 2, 2.ledd 
oppstått. Tidligere har det vært musikkverk (for fonogrammer) 
og filmverk (for videogrammer) som har vært hovedeksemplene på 
typer av verk som ble lagret på "innretning som kan gjengi" 
dem. Nå kommer altfcå j tterære verk i ti] legg (de har tidli
gere bare utgjort marginale eksempler).



Denne tolkningen gjelder naturligvis ikke bare for datama
skinprogrammer som lagres på et maskinlesbart medium, men ogs 
alle andre typer r iv  verk som lagres p«i denne måten. Særlig 
praktisk er litterære verk og kataloger (sr-sl nedenfor under 
kapittel 3), men det gjelder også billedkunst og musikk. Man 
vil også få blanding av ulike verkskategorier på samme innret 
ning - blanding av grafikk og tekst er vanlig aülerede i dag, 
men i frem» den vil i stigende utb?rekning også lyd (særlig 
tale) lagres rammen med tekst.

Det er knapt for sterkt sagt at hovedeksemplet på "innretning 
som kan gjengi verket" allerede i dag er de datamaskir.lesbare 
media som f .1 eksiplater og i m igrerte kretser, mt-d fc.no- og 
videogrammei b.re som spesialiserte eksempler på dette mer 
generelle tilfellet.
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2.5 Arbeidstageres opphavsrett

Datamaskinprogrammer blir typisk til i ansettelsesforhold. 
Enten har man den situasjon at en arbeidsgiver ensetter én 
eller flere programmere: e for å utarbeide programmer til bruk 
i egen virksomhet, eller arbeidsgiveren er et selskcsp som yter 
programmc-rir gstjenester til «=’• re. Det typiske er derfor at 
programmei b.l ir til innenfor remmen av en organisert virksom
het, hvor programmererne - opphavsmennene - er ansatte.

Det fit nes selvsagt mange forskjellige typer ev selskap 
som leverer programmeringstjenester, og det er slett ikke 
uvanlig at noen ganske få personer går samm«.n om et konsu
lentfirma. Selv om dr-t typiske for utvik_:.ng av programmer 
er - son nevnt nedenfor - at flere samarbeider, gjelder 
det også at det kan være vanskelig å få tilstrekkelig kva- 
lite'; i programsystemet hvis for mange samarbej «ler. Det er 
ikke uvanlig å finne den holdning at grupper på 5-7 perso
ner er optimalt for gjennomføring av programmerir.gspro- 
sjekter. Og^-å store organisasjoner bruker ofte prosjekt
grupper av denne størrelsen.

Det er i og for seg interessant å peke på at datamaskinprog
rammer typisk blir til i ansettelsesfoi hold, og at man derfor 
innen dette orirådet kan vente å finne paralleller til de 
spørsmål som er oppstått for programmedarbeidere i kr ngkas- 
tingsselskaper eller journalister. Det typiske vil være at 
ansettelsesforholdet fører t.1 en overgang av opphavsrett på 
van.lic n 5te fra programmerer t.jl arbeidsgiver. Ofte er imid
lertid dette ikke regulert direkte i ansettelsesavtalen, og 
man er henvist til å fa]le tiJbake på den generelle hovedrege
len i norsk rett om at opphavsretten går over til arbeidsgivei
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kunne gjennomføre sin virksomhet.

Hvor avtale mangler, vil denne hovedregelen selvsagt kunne 
skape problemer. Et typisk eksempel er at arbeidgiver ved 
en av sine ansatte utvikler et program for å løse et bes
temt problem i sin egen virksomhet. Programmet viser seg 
effektivt og vellykket, og det oppstår interesse fra andre 
i samme bransje om å få tilgang til programmet. Her vil 
man vel som hovedregel si at etter ansettelsesforholdet er 
retten til å utnytte programmet i egen virksomhet gått 
over til arbeidsgiver, men retten til å gjøre det til
gjengelig for andre mot vederlag er ikke like selvfølgelig 
gått over. I dette typeeksempelet ligger det nok mange 
uløste problemer i forbindelse med utvikling av programmer 
i ansettelsesforhold.

Det er flere ting son. karakteriserer denne situasjonen. Et 
hovedpoeng er rit ettersom programmer for det alt overveiende 
blir til i ansettelsesforhold, vil den typiske opphavsretts- 
haver ikke være en individuell opphavsmann, men en jur disk 
person. Ofte er dette store og økonomisk slagkraftige organi
sasjoner med internasjonal virksomhet . Dette er det grunn til 
å fremheve, ettersom slike organisasjoner kan bruke opphavs
retten til å hevde sin rfttt på en annen og kanskje mer syste
matisk måte enn individuelle opphavsmenn. Man har f eks sett 
hvordan Apple Computers (som produserer en meget vellykket 
hjemmedatamaskin) systenatisk har brukt opphavsrett i opera
tivsystem mv for å slå ned på urettmessige bearbeidelser av 
programmene (piratvirksomhet) innen en lang rekke jurisdiksjo
ner.

Både de typiske rettighetshaverne og de originære opphavsmenn 
har først og fremst økonomiske interesser i datamaskinprog
rammene. De ideelle interesser, som spiller en ikke ubetydelig 
rolle i forhold til tradisjonelle åndsverk i Norden, er nokså 
underordm-t. Det må f eks antas at retten til navngivelse 
etter ål § 3, 1.ledd ikke gir den enkelte ansatte som har med
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virket ved utvikling av et program, en selvfølgelig rett til 
at vedkommendes navn skal være knyttet til programmet i doku
mentasjon eller selv«?, koden. Man må altså her anta at "god 
skikk" ikke ubetinget leder til et krav om navngivelse.

Dette kan det jo være grunn til å feste seg ved, ettersom man 
må unngå at den aktive og økonomisk sterke rettighetshaver- 
gruppen som her kommer inn i opphavsretten, skal foranledige 
en utvikling som fører til en svekkelse av de ideelle interes
sene i forhold til tradisjonelle verk.

Svært karakteristisk ved datamaskinprogrammer er at de er 
oppstått ved samarbeid mellom flere personer, slik at det fra 
begynnelsen av foreligger sameie i opphavsretten til prog
rammet (Lassen 1983:324-428). Her kan man i prinsippet sondre 
mellom to situasjoner som begge forekommer i praksis.

Dels samarbeider flere programmerere om det samme programmet 
slik at man ikke kan peke ut hvilke deler som stammer fra den 
enkelte programmerer, eller hvor i alle fall disse delene ikke 
utgjør selvstendige verk. Dette er en ikke uvanlig situasjon i 
en gruppe hvor flere arbeider med et program, og hvor f eks 
korrigeringen ("debugging") foretas av en annen enn den som 
skrev det opprinnelige og første "utkastet" til programmet.
Her kan det da oppstå et udelelig samarbeidsverk eller et fel- 
lesverk.

Dels samarbeider flere programmerere om det samme programmet 
slik at hver arbeider med en selvstendig modul med vel avgren
sede snitt mot andre moduler. Dette er ofte løsningen når det 
er snakk om store programsystemer hvor det er nødvendig at 
flere arbeider parallelt. Da vil gjerne hver modul være ansva
ret til en mindre gruppe og representere fellesverk, mens det 
samvirkende systemet av programmoduler vil representere et 
sammensatt verk.

T i ^ o n n o  c  ^ m rn a  n  h o n  n o n  or "  c  .a m m o  n  «a t  f  Uprlc" hpfirp tlH-rvkk
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v* (ry' enn et samleverk, selv om de enkelte delene er selvstendi- 
åndsverk. Funksjonelt er modulene beregnet å fungere 

! i sammen. Denne funksjonelle sammenheng vil også gjøre det
#  \ /  ,naturlig å anse at opphavsmennene får opphavsretten til

det ferdige programsystem i sameie, snarere enn at de 
beholder retten til de enkelte modulene separat (som ville 
vært tilfelle ved et samleverk).

Det samarbeidet som foran er karakterisert, kan oppfattes som 
et horisontalt samarbeid mellom flere innbyrdes likestilte 
programmerere. Det er i og for seg ikke nødvendig at alle dis
se er opphavsmenn, det kan forekomme rene hjelpere til mer 
erfarne programmerere som ikke preger utformingen av de enkel
te rutinene.

Men i tillegg til dette horisontale samarbeidet, kommer et 
vertikalt samarbeid. Ofte vil programmet planlegges og 
struktureres av andre personer enn de som gjennomfører selve 
programmeringen - personer som ofte kalles systemerere. Disse 
spesifiserer programmet i form av dokumentasjon, og på dette 
grunnlaget utføres så programmeringen. Systemererne vil altså 
gjennom sine anvisninger bestemme programmets egenskaper, men 
tar selv ikke del i den konkrete kodingen av programmet. Det 
vil derfor ofte være tvilsomt om de får opphavsrett i program
met. Forholdet mellom systemerer og programmerer blir på en 
måte analogt med det forholdet som foran er diskutert mellom 
dokumentasjon og program. Man vil ikke alltid kunne si at 
anvisningene er så spesifikke at de bestemmer den konkrete 
utformingen av programmet. Likevel er det klart at systemer
erne ofte utad fremstår som den som har "skapt” programmet. 
Dermed kan det faktisk oppstå en viss forskjell mellom den 
rettslige situasjonen og situasjonen slik den oppleves i pro
sjektgruppen - idémakerne sitter uten opphavsrett, mens prog
rammererne blir opphavsmenn.

Dette er i og for seg ikke noe annet enn hva som ville vært 
tilfelle i forhold til tradisjonelle åndsverk som f eks roma-
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ner hvis man der på samme måte hadde hatt vertikalt samarbeid 
mellom en "idémaker" og en skribent. Men i forhold til pro
grammering er dette altså satt i system og er slett ikke en 
upraktisk situasjon.

Man ser at opphavsrettighetene omkring datamaskinprogrammer 
kan bli nokså kompliserte. Det bidrar til kompleksiteten at et 
program ikke ferdigstilles en gang for alle, men ofte "ved
likeholdes" over en lang periode. Et vedlikehold består i at 
identifiserte feil rettes (ethvert større program inneholder 
feil), at programmet tilpasses nye datamaskiner eller maskin- 
konfigurasjoner, at programmet forbedres (f eks effektivise
res), og at nye funksjoner legges til. Det vil altså si at det 
i løpet av programmets livstid kan komme til nye programmerere 
som dels bearbeider det eksisterende programmet, dels yter 
egne bidrag med åndsverkkvalitet. Situasjonen kan kanskje sam
menlignes med det arbeid som gjøres for å vedlikeholde et 
oppslagsverk gjennom en lang rekke utgaver, men er nok enda 
mer komplisert.

Dette skaper behov for en nokså klar regulering av rettighe
tene hvis man ikke i praksis skal få en uakseptabel komplisert 
situasjon. Og denne reguleringen skjer ved at alle rettigheter 
kanaliseres opp til oppdrags- eller arbeidsgiver og samles på 
én hånd. Ettersom det på dette området må antas at de ideelle 
rettighetene til de individuelle opphavsmenn spiller en helt 
underordnet rolle, vil i praksis arbeidsgiver få alle opphav
smannens beføyelser.

Det kan vel kanskje være verd å merke at opphavsretten kan 
spille en slags avtaleteknisk rolle som objekt for det som 
reguleres av ansettelsesavtalen.

Ettersom ansettelsesavtalene sjelden er eksplisitte i sin 
regulering av rettighetsspørsmålet, og ettersom anvendelsen av 
den ulovfestede hovedregelen på mangfoldet av praktiske situa-
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fordelt mellom arbeidsgiver og arbeidstager, og arbeidstagerne 
imellom (både horisontalt og vertikalt), må man være forberedt 
på at konflikter kan oppstå. Hvis man skal innføre en lovregu
lering av arbeidstagers opphavsrett, er det god grunn til å ha 
dette området in mente som et av de hovedområder hvor en slik 
regel vil ha praktisk betydning.

En interessant mulighet er den som er valgt av et større 
svensk firma innen bransjen, hvor man har utarbeidet 
interne retningslinjer for kanalisering av vederlag til 
ansatte som utvikler særlig verdifulle eller vellykkede 
program, og som har forbilde i lovgivningen om ansattes 
oppf inneleser.
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Ål § 43, 1.ledd lyder:

"Formular, katalog, tabell og lignende arbeid som sammen
stiller et større antall opplysninger, og program må ikke 
eftergjøres uten samtykke av den som har frembrakt dem, 
før 10 år er gått efter utløpet av det år da arbeidet ble 
utgitt".

"Program" brukes i ål § 43 i betydningen "teaterprogram".
Etter et dansk forslag skal denne muligheten gå ut, og det 
heter i begrunnelsen for dette:

"Sådanne programmer vil enten kunne betragtes som litteræ
re værker på grundlag af evt. artikkelstof, eller de vil 
kunne anses for arbejder, der sammenstiller et større 
antal oplysninger. Er det ikke tilfælde, bør man ikke und- 
tagelsesfrit yde den ... hjemlede beskyttelse, da der i så 
fald vil være tale om ganske bagatelagtige frembring- 
elser."

1 tillegg oppnår man jo også at loven ikke bruker uttrykket 
"program" i både betydningen "teaterprogram" og "datamaskin- 
program", noe som åpenbart ville være en fordel.

Katalogregelen forutsetter ikke at det vernede arbeidet er et 
åndsverk, men kommer til anvendelse uansett om arbeidet har 
åndsverkkvalitet eller ikke så sant de andre betingelsene er 
oppfylt. Vernet retter seg mot "eftergjøring", og man må kunne 
si at det har et konkurranserettslig preg - det tar sikte på å 
verne den kvantitative innsatsen knyttet til innsamling og

2.6 Katalogregelens anvendelse på datamaskinprogrammer



57

siell for de nordiske land, og rekkevidden er begrenset til 
arbeider frembragt eller utgitt i Norge (ål § 58), og hjemme
len til å utvide rekkevidden etter ål § 59, 3.ledd er ikke
utnyttet. Som nevnt tidligere vil enkelte lands holdning til 
verkshøyde gjøre at arbeider som i Norge ikke kvalifiseres som 
åndsverk, men bare som kataloger, innen disse jurisdiksjonene 
regnes som åndsverk.

Det har i teorien vært foreslått at katalogregelen også kan 
komme til anvendelse på datamaskinprogrammer, jfr særlig Bull 
1973:45-62. I ett tilfelle har også norsk domstol ikke uteluk
ket at dette er korrekt (jfr Blanck 1980:80, særlig s 104). På 
den annen side har Seipel 1973 reist tvil om bestemmelsen kan 
anvendes, og pekt på at datamaskinprogrammer på mange måter er 
kvalitativt forskjellig fra kataloger, f eks ved at den typi
ske katalog er en rutinemessig sammenstilling av opplysninger, 
hvor den verneverdige innsatsen er arbeidet forbundet med inn
samling og systematisering, mens innsatsen bak et typisk data- 
maskinprogram er av intellektuell art.

Tolkningen vil i stor utstrekning være avhengig av hvorvidt
man kan anse instruksjonene i et datamaskinprogram som "opp
lysninger" i lovens forstand. Bull (1973:48) argumenterer for 
en slik tolkning, hvor han særlig peker på at i en formular 
vil fortrykte tekster til rubrikker ofte ha preg av å være 
instruksjoner til den som skal bruke formularet, og at tabel
ler bl a må omfatte matematiske formelsamlinger. Han mener 
derfor at uttrykket "opplysning" må gi en romslig vurdering.

Det finnes imidlertid vanskeligheter med anvendelsen av bes
temmelsen. Katalogregelen forutsetter at katalogen typisk blir 
"utgitt", og lar vernetiden løpe fra det tidspunktet. Bare få 
datamaskinprogrammer er gjenstand for regulær utgivelse i tra
disjonell forstand (programmer som tilbys for massemarkedet på 
fleksiplate eller integrerte kretser). Imidlertid vil over tid 
et "rimelig antall eksemplar" av programmet spres "blant 
almenheten" ved at det gjøres individuelle lisensavtaler med
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hver enkelt bruker. Et operativsystem til en stordatamaskin 
vil på denne måten etter hvert bli spredd i tilstrekkelig grad 
til at man vil anse det for å være utgitt. Det vil si at en 
direkte anvendelse av bestemmelen vil føre til at programmene 
nyter beskyttelse i en ubestemt fremtid, og at det kan være 
vanskelig å fastslå hvorvidt utgivelse har funn«':' sted.

Et dansk utkast løser dette problemet ved et tillegg til den 
bestemmelsen som svarer til norsk ål § 43:

"Er arbejdet ikke udgivet, regnes beskyttelsestiden fra 
det år, da arbejdet blev frembragt."

Dette vil si at én frist begynner å løpe fra arbeidet ble 
frembragt. Bestemmelsen må forstås slik at hvis arbeidet blir 
utgitt før denne fristen er løpt ut, begynner en ny frist å 
løpe, slik at den samlede vernetid i prinsippet kan bli nesten 
20 år. Denne konsekvensen synes imidlertid ikke å være noen 
tungtveiende innvending, særlig ettersom virkningen først og 
fremst blir å forkorte vernetidens lengde for ikke utgitte 
arbeider.

Forholdet mellom "utgitt" og "offentliggjort" i forhold 
til datamaskinbaserte systemer vil bli nærmere diskutert 
nedenfor under pkt 3.2, og er parallelt for databaser og 
datamaskinprogrammer.

Man kan også hevde at beskrivelsen av den krenkende handlingen
- "eftergjøre" - er forholdsvis snau og kunne vært mer dekken
de i lovteksten, f eks slik at det ble tydliggjort at det var 
den illoyale utnyttelse av et tilgjengelig program som man tar 
sikte på å ramme.

Som nevnt foran, kan det likevel argumenteres for at det er et 
reelt behov for en bestemmelse av en mer konkurranserettslig 
karakter. Det er pekt på at opphavsrettslovgivr.ingen for tiden 
vil være den hovedsakelige beskyttelsesform for datamaskin-
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programmer. Programmer representerer betydelige verdier, og 
rettighetshaverne er ressurssterke og vil naturlig nok forsøke 
å utnytte lovgivningens muligheter. Samtidig har man en for
holdsvis sterk internasjonal utvikling.

I denne situasjonen må selvsagt også Norge tilpasse sin opp- 
havsrettslovgivning. Men det kan være grunn til å vurdere om 
det ikke ville være hensiktsmessig å utvikle katalogreglen på 
en slik måte at den rammer illoyal utnyttelse av datamaskin
programmer uansett om det program som hevdes å være krenket 
er et åndsverk. Dermed ville de illoyale handlinger kunne ram
mes direkte, og man ville unngå en diskusjon omkring verkshøy
de, omkring utnyttelse av informasjon fra foreliggende doku
mentasjon eller programmer (som ikke er opphgavsrettslige 
krenkelser) i forhold til uberettigete bearbeidelser av verke
ne osv. Man ville altså lede diskusjonen inn i spørsmålet om 
den aktuelle handlingen er illoyal eller ikke snarere enn i 
spørsmålet om det foreligger en formell opphavsrettskrenkelse.

En slik bestemmelse kunne vel også plasseres i markedsførings
loven. Men katalogregelen i åndsverkloven danner et naturlig 
forbilde og holdepunkt for en slik bestemmelse. Det vil da 
også være naturlig å gjøre bestemmelsen generell, og løsrive 
den fra handlinger "næringsdrivende imellom".

Bestemmelsen kunne inkorporeres i den eksisterende § 43, eller 
man kunne lage en ny § 43a - noe som kanskje ville være vel så 
naturlig. Ordlyden i en slik bestemmelse kunne forsøksvis 
være:

"Et datamaskinprogram må ikke utnyttes ved utarbeidelsen 
av annet datamaskinprogram på en måte som strider mot god 
skikk. Det må heller ikke ettergjøres uten samtykke av den 
som har frembrakt programmet, før 10 år er gått etter ulø- 
pet av det år da programmet ble utgitt eller første gang 
tilbudt almenheten til leie eller salg.

Bestemmelsene i § 43, 2. og 3.ledd gjelder tilsvaren-
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de."

Her er l.ledd, 1. alternativ modellert etter m-.u kedsføringslo- 
ven, mens 2. alternativ er modellert etter ål § 43. Implisitt 
sier bestemmelsen at det som hovedregel ikke vil være i strid 
med god Skikk å ettergjøre programmet etter utløpet av 10 år, 
men det kan ikke være berettiget å tolke bestemmelsen antite
tisk. Også etter utløpet av 10-års fristen er det forbud mot å 
utnytte programmet på en måte som er i strid med god skikk, 
mens ettergjøring er forbudt før utløpet av 10-års fristen - 
her behøver man ikke ta stilling til hvorvidt handlingen er i 
strid med god skikk elier ikke. Ettergjøring oppfattes her som 
analogt med en uberettiget bearbeidelse i forhold til ånds
verk, og omfatter slavisk kopiering eller annen krenkelse av 
programmets utforming.

Det er grunn til å fremheve at man med forslagets 2. alterna
tiv i kke tar sikte på å skape noe selvstendig vern for inn
holdet i programmet. Skal man rammes for å ha utnyttet f eks 
algoritmer mv i det aktuelle program, så må man rammes etter 
1. alternativ.

Etter 1. alternativ vil man også kunne rammes for å bruke et 
program man ikke er berettiget til, dette kommer da an på en 
tolkning av uttrykket "utnytte". Dette representerer da en 
annen (og kanskje noe mer indirekte) løsning enn den som er 
foreslått i Danmark i forbindelse med ål § 2, og som er refe
rert foran.

Ordlyden eksemplifiserer ikke "utnytte". Dette kunne man 
kanskje valgt å gjøre, men eksemplene ville lett ha tiltrukket 
seg for stor oppmerksomhet. Det er den rettslige standarden 
"god skikk" som her er viktigst - f eks vil det være situasjo
ner hvor det ikke er i strid med god skihK å utnytte informa
sjonen i et program. Det ville gjelde hvor en bruker gjennom 
en ordinær lisensavtale også tilegner seg den know-how som 
ligger i programmet, og senere utnytter de:ine i egen program-
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meringsvirksomhet. Men hvis den samme know-how var tilegnet 
ved at man urettmessig skaffet seg tilgang til en kildeversjon 
av programmet, ville det kunne rammes.

Åpenbart er det en ulempe ved bestemmelsen at den har stan
dardpreg. Det kan også hevdes at bransjen selv ikke har sterke 
eller faste nok etiske holdninger til at en domstol kan støtte 
seg på disse ved vurdering av hvorvidt noe er i strid med "god 
skikk" eller ikke. Men hvis man ser at bestemmelsen først og 
fremst har en supplerende funksjon, som en lynavleder i for
hold til for formalistiske resonnementer omkring opphavsret
ten, og som en hjemmel til å ramme åpenbart illoyale hand
linger, skulle denne innvendingen ikke være for tungtveiende. 
Men det gir en oppfordring til å anvende skjønnet med en viss 
varsomhet, og med sideblikk til utviklingen innen bransjen 
selv.

Det finnes imidlertid én avgjørende innvending mot det antyde- 
te første punktum. Etter ål § 54, 1.ledd litra b er forbudet 
mot ettergjøring i ål § 43 (og etter den foreslåtte redaksjo
nen, også den nye bestemmelsen) straffesanksjonert. Det må 
anses som en for utilfredsstillende å beskrive den straffbare 
handling som en utnyttelse som strider mot "god skikk" - det 
blir for vagt til at dette kan aksepteres. Markedsføringslo
vens generalklausul er f eks ikke straffesanksjonert (sml mfl 
§ 17) .

Dermed kan den antydede muligheten ikke velges. Den står like
vel her som en påminnelse om et behov, og da som en mulig for
mulering som kunne innpasses i annen sammenheng.

Bestemmelsens 2.ledd henviser til § 43, 2. og 3.ledd.

Etter 2.ledd gjøres det klart at datamaskinprogrammer som er 
åndsverk, nyter vern som åndsverk i tillegg til det vern som 
etableres av den foreslåtte § 43a.
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Etter § 43, 3.ledd gjøres § 11, l.ledd, 13 og 16 tilsvarende 
gjeldende.

Når det gjelder § 11 og privat kopiering må denne henvisningen 
vurderes både i lys av det pågående arbeidet med revisjon av 
denne bestemmelsen, og bemerkningene nedenfor om privatkopie- 
ring av datamaskinprogrammer.

Når det gjelder § 13, innebærer dette at det er tillatt å 
sitere fra offentliggjorte datamaskinprogrammer. Slike sitater 
kan f eks forekomme i kritisk litteratur eller i håndbøker 
skrevet av en tredjemann om bruk av et foreliggende program - 
det er ikke uvanlig at brukerveiledninger til kjente program
mer blir utgitt av tredjemenn, og sitatregelen er derfor i og 
for seg praktisk. Mer tvilsomt er det vel om man kan sitere 
ett program i et annet program for å eksekvere en bestemt 
rutine på samme måte som man f eks kan sitere ett musikkverk i 
et annet - man må i alle fall her anta at henvisningen til god 
skikk i ål § 13 setter svært snevre grenser for hva slags 
sitater som kan være tillatt.

Endelig innfører henvisningen til ål § 16, 2.ledd hjemmel til 
i forskrift å innføre tvangslisensiering av datamaskinprogram
mer. Denne vil jo gjelde også i forhold til datamaskinprogram
mer som er åndsverk, og bør vurderes sammen med dette rent 
generelt. Det henvises for så vidt til bemerkningene nedenfor 
om § 16.

Både i forhold til ål §§ 11 og 16 er anvendelsen pa datama
skinprogrammer problematisert, og alt etter hvilket resultat 
man kommer til i denne generelle diskusjonen, vil man måtte 
redigere om siste ledd i den foreslåtte ål § 43a.

Et dansk forslag tar også sikte på å utvide katalogregelen 
til å gjelde for datamaskinprogrammer. Dette gjøres ved at 
bestemmelsen får et nytt 2.ledd:
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"Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse 
på edb-programmer."

Dette forslaget tilsvarer 2. alternativ i det forslaget 
til ål § 43a som er referert foran, og bør kanskje også 
vurderes som en mulighet i norsk rett.
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2.7 Kasuistikk 

Al § 1

Som nevnt foran under pkt 2.1, kan det være grunn til å over
veie å innpasse datamaskinprogrammer i eksemplifiseringen i ål 
§ 1 for at det skal bli klart at disse kan være vernet som 
åndsverk, og fordi det kanskje ikke er naturlig for de fleste 
å kalle dem "skrifter av alle slag" (ål § 1, 2.ledd nr 1). De 
oppregnede kategoriene er ikke gjensidig utelukkende, dvs at 
ett verk kan kvalifiseres som tilhørende mer enn én kategori - 
noe som slett ikke er upraktisk (en oversettelse vil typisk 
høre hjemme under både nr 1 og 11). Dette betyr ikke at man 
frarøver programmene deres karakter av "litterære verk" (et 
uttrykk som ikke er brukt i eksemplifiseringen). Det skal 
nedenfor diskuteres om hvorvidt de bestemmelser som særlig 
gjelder "litterære verk" også bør komme til anvendelse på 
datamaskinprogrammer.

Det minnes om at et dansk forslag referert foran uttrykkelig 
kvalifiserer datamaskinprogrammer som litterære verk, noe det 
kan være ønskelig å gjøre ut fra hensynet til forståelsen av 
andre bestemmelser i loven. Det faller imidlertid ikke så 
naturlig med den redigering den norske ål § 1 har.

ønsker man en lovendring som antydet, vil det kanskje være 
naturlig å plassere den mellom nåværende ål § 1, 2.ledd nr 9 
og 10 som et nytt nr 10. Plasseringen har vel egentlig under
ordnet betydning, men bør komme foran den siste kategorien med 
bearbeidelser. Etter dette forslag vil de siste tre nummer i 
leddet endres slik:

10) datamaskinprogrammer,
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11) filmverk,
12) oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt 

foran.

Ål § 11

Etter hovedregelen i ål § 11, kan enkelte eksemplar av et 
offentliggjort verk fremstilles til privat bruk.

Det er gjort visse innskrenkninger i ål § 11, 2.ledd for bes
temte verkskategorier: gjenstander av kunsthåndverk og kuns
tindustri, skulptur og billedvev. Kunstnerisk gjengivelse av 
andre kunstverk er forbudt, og for musikkverk kan eksemplar 
ikke fremstilles ved fremmed hjelp som medvirker i ervervsøye
med. Endelig kan ikke bygningskunst eftergjøres ved oppføring 
av byggverk.

Etter opphavsrettsutvalgets utkast (NOU 1983:35) er det 
gjort flere forslag til endringer av § 11. Bestemmelsen er 
omredigert, med et annet ledd som gir en oppregning av de 
kategorier av verk som ikke kan fremstilles ved fremmed 
hjelp (utkastets § 11, 2.ledd litra a-e), og et tredje 
ledd som gir et absolutt forbud mot eksemplarfremstilling 
(utkastets § 11, 3.ledd litra a-c). Det er også foreslått 
en ny § 11a om kopiering av utsendte kringkastingsprogram 
mv. Endringene har ingen direkte betydning for diskusjonen 
nedenfor.

Dette området er kanskje det hvor den teknologiske utviklingen 
har vært sterkest de siste par årtier. Moderne reprografi har 
gjort at hovedregelen er blitt uhyre praktisk - både ved 
reprograferingen av litterære verk gjennom fotokopiering og på 
lignende måte, og ved kopiering av fono- og videogrammer. Det
te har allerede ført til visse reaksjoner i lovverket - man 
har fått en midlertidig lov (1979:40) om fotokopiering i
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undervisningsvirksomhet, og en lov (1981:68) som gir hjemmel 
for å pålegge avgift ved innførsel og innenlandsk salg, utleie 
eller utlån av utstyr for opptak eller gjengivelse av lyd 
eller bilder. Opphavsrettsutvalget har under generell utred
ning hvorvidt det skal foreslås ytterligere endringer.

Dette er et område hvor rettstekniske hensyn og en realistisk 
innstilling til hva man kan oppnå ved en lovregulering nok 
ofte vil komme i konflikt med ønskene om å finne frem til en 
regulering som på rimligst mulig måte balanserer interessene 
til rettighetshavere og almenheten. Utbredelsen av reprogra- 
fisk utstyr gjør at reglene får et stort antall med ganske 
vanlige mennesker som adressat. Dermed blir detaljregulering, 
eller regler som er vanskelige å forstå eller forutsetter 
avveininger, lett mindre effektive.

Disse generelle problemene blir særlig tydelige når det gjel
der datamaskinprogrammer. Som redegjort for innledningsvis, er 
enhver datamaskin også en kopieringsmaskin. Hvis man skaffer 
seg et datamaskinprogram, har man også muligheten for å repro
dusere dette programmet. Eksemplarfremstilling for å ha en 
reservekopi er naturlig som del av bruk av programmene. Og 
selv når leverandøren ønsker å unngå en kopiering hos bruke
ren, har man til nå ikke lyktes i å finne måter å unngå kopie
ring av programmer som leveres på fleksiplate.

Dette vernebehovet oppstår spesielt i forhold til det man kan 
kalle den nedre delen av markedet, forbrukermarkedet - dvs 
programmer beregnet på hjemmedatamaskiner eller personlige 
datamaskiner. Når det gjelder den øvre delen av markedet, vil 
leverandøren gjerne kunne ivareta sine interesser på en til
fredsstillende måte gjennom avtaler med brukerne. Her vil også 
normalt leverandør og kunde ha et langvaring kontraktsforhold 
hvor kunden er avhengig av leverandøren. I disse situasjonene 
er adgangen til å ta private kopier og mulighet for misbruk av 
slike kopier ikke et nevneverdig problem på grunn av den kont
roll leverandøren har med de aktuelle og potensielle brukere.
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Naturligvis vil også kopiering skje her, men det er da sjelden 
tvil om hvorvidt kopieringen er rettsstridig eller ikke. 
Kopiering av et produksjonsprogram og overlatelse av et 
eksemplar av dette programmet til tredjemann vil vanligvis 
være i strid med avtalen om utnyttelse av programmet, og vil 
sjelden kunne hevdes å  være et eksempel på eksemplarfremstil- 
ling til privat bruk.

For forbrukermarkedet er imidlertid problemet betydelig. Et 
eksempel kan illustrere problemet. Et program kjøpes av en 
skole, og kan fritt benyttes av elevene på skolen. Skolens 
maskin har et standard operativsystem som også mange av eleve
ne har på sin hjemmedatamaskin. Hver av elevene fremstiller et 
eksemplar av programmet til personlig bruk hjemme. Derfra 
sprer programmet seg videre i nye ringer til bekjente.

Eller en advokat anskaffer et interessant program for sitt 
anlegg på kontoret. Programmet kan også brukes på hans maskin 
hjemme, og han fremstiller et eksemplar til personlig bruk. En 
kollega ser der programmet, og får en kveld et eksemplar til 
personlig bruk på kollegaens eget kontoranlegg. Så lenge 
eksemplaret ikke gjøres alminnelig tilgjengelig, anses det 
normalt ikke i strid med bestemmelsen at et slikt eksemplar 
anvendes av den enkelte i yrkesmessig sammenheng, altså på 
kontoret.

Ofte tar leverandøren forbehold om at programmet bare skal 
brukes på en bestemt datamaskin, identifisert f eks ved 
adressen til det lokalet hvor maskinen står, og at man for 
hver ny maskin må betale tilleggsvederlag for å bruke 
programmet på denne. Slike avtaleklausuler vil som 
utgangspunkt være gyldige (men kan selvsagt settes til 
side i henhold til de vanlige klausuler for revisjon av 
avtaler). Hvis advokaten i eksempelet over fremstiller 
eksemplarer av programmet for sin egen maskin hjemme i 
denne situasjonen, vil han nok bryte avtalen med leveran
døren. Men han vil knapt gjøre seg skyldig i en opphavs-
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rettskrenkelse. Og nar tredjemann får adgang til program
met, mangler leverandøren andre sanksjoner enn de som kan 
rettes mot medkontrahenten - i praksis er da programmet 
utenfor kontraktsrettslig kontroll. - Man ser eksempler på 
klausuler påtrykt omslag e lign som begrenser adgangen til 
bruk av programmet, slike klausuler vil man normalt ikke 
anse som bindende for brukeren, jfr også nedenfor om det
te .

Kopieringsproblemet i forhold til datamaskinprogrammer har et 
par særegenheter med problemet slik man er vant til å møte det 
i forbindelse med f eks fonogrammer.

For det første er kopien av nøyaktig samme kvalitet som ori
ginalen. Ofte vil man ha en forringelse av kvalitet ved rep- 
rografering - en bunke fotokopierte ark er ikke likeverdige 
med den originale boken, en lydbåndkassett fremstilt på grunn
lag av en plate har en viss forringet lydkvalitet (genera- 
sjonstap). Slik er det ikke med datamaskinprogrammer. Kopien 
og originalen er identiske - med mindre kopieringen mislykkes. 
Det er altså ingen forringet glede knyttet til å arbeide med 
en kopi snarere enn med en original - man vil ikke kunne se 
forskjell på dem.

For det andre er forskjellen i pris på f eks en fleksiplate 
med og uten program mye større en forskjellen i pris på en 
kassett med og uten musikk, eller en videokassett med og uten 
film. Man skal være forsiktig med å generalisere uten holde
punkter i statistikker. Men for fono- og videogrammer vil det
te forholdet kanskje være omtrent 1:5. En fleksiplate koster 
ca 30 kr tom, og gjennomsnittsprisen på de programmer man van
ligvis kjøper på slike media ligger vel forsiktig antydet på 
over 1.000 kr, noe som gir et konservativt forhold på 1:30.

For datamaskinprogrammer kommer i tillegg at kopiering er 
svært enkelt, enda enklere enn for fonogrammer ettersom en 
datamaskin gjerne gir større mulighet til kontroll av kopie-
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ringen, og gjennomfører kopieringen med høyere hastighet. Det 
å fremstille flere dusin eksemplarer av et program på en van
lig personlig datamaskin gjøres i løpet av få minutter.

For datamaskinprogrammene er altså kopieringsproblemene aksen
tuert. Kopiering er svært enkelt og gjøres effektivt ved hjelp 
av datamaskiner. Kvaliteten på kopien er den samme som på ori
ginalen. Og "gevinsten" er relativt høy. Det er innen bransjen 
sterk bekymring for at den enkle adgangen til kopiering, og 
den forholdsvis romslige adgangen til fremstilling av eksemp
larer til privat bruk, kan gjøre det vanskelig å drive reg
ningssvarende kommersiell virksomhet.

Det er på det rene at det også i Norge foregår ulovlig kopie
ring av datamaskinprogrammer, og at slike ulovlig fremstilte 
programmer tildels omsettes. Det er tatt initiativ til mottil
tak gjennom dannelse av en uformell "antipiratgruppe", og høs
ten 1984 resulterte denne virksomheten i at det ble gjort be
slag og innledet etterforskning mot en person mistenkt for å 
ha drevet systematisk omsetning av ulovlig fremstilte eksemp
larer. Slik virksomhet er selvfølgelig i strid med åndsverk
loven og utenfor området for ål § 11.

Man må vurdere om det ikke er nødvendig med en innstramming av 
adgangen etter ål § 11 med sikte på å begrense adgangen til å 
fremstille eksemplarer til privat bruk.

En mulighet ville selvsagt være å innføre et forbud mot 
fremstilling av eksemplarer av datamaskinprogrammer. Dette kan 
man uten videre forkaste. Som nevnt flere ganger eksisterer 
det en legitim interesse i å fremstille eksemplarer f eks som 
reservekopier. Et absolutt forbud mot fremstilling av eksemp
larer vil ikke kunne aksepteres, og en avtale som gir adgang 
til et datamaskinprogram, må vanligvis tolkes slik at den også 
gir adgang til fremstilling av de ekstra eksemplarer som er 
hensiktsmessig i forbindelse med bruk av programmet.
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Man må altså vurdere begrensninger, ikke forbud. I denne 
situasjonen synes det å være to aktuelle muligheter for en 
begrensning.

Den ene aktuelle muligheten finner man i den amerikanske loven 
av 1980, som begrenser adgangen til eksemplarfremstilling til 
to situasjoner:

- eksemplarer fremstilt som nødvendig ledd i bruken av 
datamaskinprogrammet, og

- eksemplarer fremstilt for arkiveringsformål, fremstilling 
av reservekopier.

Dette ville ha den fordel at norsk rett ble bragt på linje med 
amerikansk rett. Man kan kanskje også anta at brukerens behov 
er tilstrekkelig ivaretatt når man finner å kunne leve med 
bestemmelsen i USA hvor bruken av datamaskiner, både i arbeid 
og hjem, er mer utbredt enn i Norge. Likevel er jo amerikansk 
bakgrunnsrett forskjellig fra norsk, den amerikanske doktrinen 
om "fair use" er adskillig mer restriktiv enn den tradisjonel
le norske adgangen til fremstilling av eksemplarer for privat 
bruk.

En mulighet som har vært forsøkt i markedet er såkalte 
"shrink wrap" ("blister pack", "box top" eller "tear open") 
klausuler. Dette er klausuler trykt på innpakningen til data
maskinprogrammer som stipulerer at kjøperen aksepterer visse 
begrensninger i disposisjonsretten til programmet ved å bryte 
en eller annen form for forsegling. Klausulene er beslektet 
med de man kjenner fra norsk rettspraksis i forbindelse med 
fonogrammer og forbud mot å kringkaste de musikkverk fonogram
mene representerte (Rt 1940:450 og 1955:536). Det er alminne
lig antatt at denne typen med kvasi-avtaler ikke kan påbero
pes, dvs at kjøperen ikke akspeterer den aktuelle klausulen 
bare ved å kjøpe det aktuelle eksemplaret av verket (jfr f 
eks NOU 1983:35 s 62-63). Selv om klausulen forsterkes ved at 
man må gjøre en positiv handling som å bryte et segl, er det
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lite tvilsomt at man ikke ville anse at kjøperen hadde aksep
tert de rådighetsbegrensninger som klausulen stipulerer.

En typisk "shrink wrap" klausul som brukes for et av ver
dens mest populære tekstbehandlingsprogrammer, Wordstar, 
levert av MicroPro International har følgende ordlyd (si
tert etter Stern 1984:3):

"Opening this package indicates that you accept this 
Agreement and will abide by it. If you don't agree 
with what it says, promptly return the package un- 
opened and your money will be refunded."

Bruken av denne type klausuler representerer i seg selv ikke 
noen løsning på problemet med å finne frem til en hensiktsmes
sig begrensning av privatkopieringen av datamaskinprogrammer. 
Man kunne imidlertid tenke seg en løsning som kombinerte den 
begrensningen som er skissert foran med en lovbestemmelse som 
gjorde det mulig å aktivisere begrensningen gjennom en slik 
klausul.

Slike lovbestemmelser finner man ett eksempel på i ameri
kansk delstatlovgivning. Louisiana vedtok sin Software 
License Enforcement Act i juli 1984. Denne loven angir 
betingelsene for at en kjøper skal anses å ha akseptert 
påtrykte klausuler (krav om synlighet, leslighet mv), og 
vilkår som vil anses som akseptable i slike klausuler. I 
delstaten Georgia arbeides det med å introdusere et lig
nende forslag, og et medlem av den lovgivende forsamling i 
California har erklært at en "blister pack bill" vil bli 
introdusert i januar 1985.

Denne løsningen ville ha et par fordeler. For det første ville 
begrensningen i privatkopiering bare bli gjort gjeldende for 
de datamaskinprogrammer som leverandøren kvalifiserte som sær
lig sårbare, og ikke generelt for alle programmer. For det 
andre ville klausulen i seg selv være en opplysning til bru
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kerne om hvilke begrensninger som gjaldt for bruken av prog
rammene .

Likevel synes denne løsningen utilfredsstillende, først og 
fremst fordi den bygger på en avtalerettslig konstruksjon og 
ikke løser forholdet til tredjemenn som får adgang til et 
ulovelig fremstilt eksemplar av programmet, som da mangler den 
aktiviserende klausulen. Dessuten er det vel betenkelig i en 
lovbestemmelse å "legalisere" bruken av denne formen for 
kvasi-avtaler, som det generelt er grunn til å være kritisk 
til bruken av.

Dermed synes det som om det første alternativet tross alt vil 
være det som er mest aktuelt for å innføre en begrensning i 
adgangen til å fremstille eksemplarer av datamaskinprogrammer. 
Modellert på grunnlag av den siterte amerikanske bestemmelsen, 
kan man som diskusjonsgrunnlag skissere en ny særbestemmelse 
om fremstilling av private eksemplarer av datamaskinprogram
mer, ål § 11b (bestemmelsen kan etter den omredigerte § 11 i 
opphavsrettsutvalgets utkast også plasseres som et nytt femte 
og sjette ledd til den foreslåtte § 11):

Bestemmelsen i ål § 11, 1.ledd gir ikke rett til å frem
stille eksemplar av datamaskinprogrammer.

I tilknytning til denne bestemmelsen, kunne man så gi en bes
temmelse som inneholder en presumsjon om innholdet i en lisens 
som gir adgang til et datamaskinprogram. Denne bestemmelsen 
ville da i innhold svare til unntakene i den amerikanske 
loven, men er ikke plassert i sammenheng med ål § 11. Det 
naturlige ville etter de nordiske lovenes redaksjon være å ta 
den med i kap 3 om opphavsrettens overgang, f eks som en ny § 
27 (den gamle § 27 ble opphevet ved lov 1983:4, slik at det 
har oppstått en "ledig" paragraf):

Overdragelse av rett til å benytte et datamaskinprogram
gir rett til å fremstille de eksemplar som er nødvendig
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for bruken av programmet, og av reserveeksemplar. Slike 
eksemplar må straks tilintetgjøres hvis adgangen til å 
bruke programmet faller bort.

Har man rett til å bruke programmet, kan det fremstilles de 
eksemplarer som er nødvendig for bruken - f eks kan programmet 
leses fra fleksiplate inn på en fast platestasjon knyttet til 
brukerens anlegg. Brukeren kan også fremstille "reservekopier"
- et uttrykk som kanskje er noe uformelt, men likevel klart 
nok.

Resultatet vil bli en sterk innskrenkning i den enkeltes rett 
til å fremstille private eksemplarer.

Den enkelte vil ikke kunne fremstille eksemplarer for bruk på 
andre anlegg vedkommende har tilgang til. Et unntak gjelder 
her for bruk av reserveanlegg - dette fremgår av lovtekstens 
henvisning til "reservekopier" som også forutsetter at slike 
kan kjøres på "reserveanlegg" når brukerens eget anlegg er 
nede, og eventuell avtale ikke begrenser mulighet for bruk 
av reserveanlegg.

Den enkelte vil heller ikke kunne fremstille eksemplarer for 
å gi til andre.

For denne typen verk synes det imidlertid som om en slik beg
rensning er begrunnet, man bør jo her bl a legge vekt på de 
problemer som bransjen opplever i forbindelse med privat 
eksemplarfremstilling.

Imidlertid må man se på et slikt forslag som et diskusjons
grunnlag. Hvis man skulle innføre en slik begrensning i 
adgangen til privat eksemplarfremstilling av datamaskinprog
rammer, ville man måtte følge nøye med i utviklingen - nasjo
nalt, nordisk og internasjonalt - med sikte på å revidere lov
givningen omkring datamaskinprogrammer også på dette punkt i 
lys av utviklingen. Interessant er opplysningene om at i for
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bindelse med revisjonen av opphavsrettslovgivningen i Vest- 
Tyskland, vil man foreslå et forbud mot privat kopiering.

Det danske forslaget har valgt en lignende angrepsvinkel. Man 
har foreslått en ny bestemmelse i forbindelse med overdragelse 
av opphavsrett (dansk ål § 40 a):

"Ovedragelse af ret til at benytte et edb-program medfører 
ret til at fremstille de for den pågældende brug fornødne 
eksemplarer samt reserve- og sikkerhedskopier. Sådanne 
eksemplarer skal dog straks slettes eller på anden måde 
tilintetgøres, hvis adgangen til at bruge programmet bort- 
falder."

Bestemmelsen svarer til den som er foreslått foran i forbin
delse med norsk ål § 27. Imidlertid må dette ses i forhold til 
de danske bestemmelsene om privatkopiering, som også er i stø- 
peskjeen. Etter det danske forslaget, innføres det et forbud 
mot kopiering av datamaskinprogrammer "medmindre de er udgiv- 
ne" .

Det kan være noe vanskelig å vurdere hva som er den beste løs
ningen - om forbudet mot privat kopiering skal være absolutt, 
eller om det skal være begrenset til programmer som ikke er 
utgitt, som det danske forslaget. Et sterkt argument til for
del for det danske forslaget er at hvis datamaskinprogrammer 
skal nyte vern som åndsverk, må de også tåle de avgrensninger 
i vernet til fordel som almenheten som har så sterk tradisjon 
i nordisk - og ikke minst norsk - rett. Det er ikke bare prog- 
ramprodusentenes interesser som skal telle med, men også 
almenhetens interesser. Også det danske forslaget innebærer en 
begrensning i adgangen til å fremstille private eksemplarer, 
men grensen er her trukket i forhold til "utgitte" program.^*-.

Imidlertid er problemet med privatkopiering nettopp størst i 
forhold til utgitte programmer. Dessuten kan det reises 
rettstekniske innvendinger mot bruk av kriteriet "utgitt". Det
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dessuten kan være noe problematisk a fastsla nar et program 
er utgitt. Som nevnt foran, vil et program kunne spres gjennom 
individuelle lisensavtaler i en så stor utstrekning at det 
etter ål § 8 må anses som et tilstrekkelig antall eksemplar 
er spredd blant almenheten. Programmet er da utgitt, uten at 
det har vært gjenstand for en utgivelse i tradisjonell fors
tand - dvs samtidig fremstilling av et visst antall eksempla
rer som tilbys almenheten. Det kan altså være vanskelig å 
fastslå hvorvidt et program er utgitt, og det derfor er til
latt å fremstille eksemplarer til privat bruk.

Diskusjonen på dette punkt er sikkert ikke avsluttet, og i 
denne sammenheng får det være tilstrekkelig å presentere for
slagene sammen med noen av de relevante argumentene.

Al § 13

Spørsmålet om adgang til å sitere fra datamaskinprogrammer 
dukker dels opp i form av adgangen til å sitere et program i 
en tekst (f eks en brukerveiledning eller omtale skrevet av en 
annen enn rettighetshaver til programmet), dels til å sitere i 
et annet datamaskinprogram.

Den første muligheten reiser ingen særlige spørsmål, mens den 
andre muligheten kan anses for å være mer problematisk. Det er 
foran under pkt 2.6 antatt at henvisningen til god skikk i ål 
§ 13 vil sette strenge grenser for muligheten til å sitere fra 
et datamaskinprogram. I praksis må man kunne anta at det vil 
stride mot god skikk å sitere fra et annet datamaskinprogram, 
og at en slik handling også må vurderes i forhold til den 
foreslåtte ål § 43a, 1. alternativ hvis formålet er å skape et 
eget datamaskinprogram. Man må anta at i denne forbindelse vil 
henvisningen til god skikk i ål § 13 og den foreslåtte § 43a 
referere seg til samme standard.
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I forbindelse med datamaskinprogrammer er det særlig ål § 16,
2.ledd som har interesse. Etter denne finnes det forskrifts
hjemmel til innen undervisningsvirksomhet å overføre offent
liggjort åndsverk til innretning som kan gjengi det. Dette 
ville gi hjemmel til å utferdige forskrifter som tillot kopie
ring av offentliggjorte datamaskinprogrammer.

I vår sammenheng er det imidlertid særlig grunn til å feste 
oppmerksomheten ved unntaket for direkte opptak fra grammo
fonplate eller lydbånd fremstilt med salg for øyet. Det må 
være nokså klart at de samme hensynene slår til for datama
skinprogrammer - med den modifikasjon at kvalifiseringen 
"fremstilt med salg for øyet" her ikke er like selvfølgelig 
(jfr det som er sagt om omsetningsformen i forbindelse med ål 
§ 21). Det synes lite betenkelig å innføre en begrensning i 
adgangen til å kopiere datamaskinprogrammer innen undervis
ningsvirksomhet som svarer til den som gjelder generelt etter 
den foreslåtte ål § 11b. Det vil altså si at man utvider for
budet i § 16, 2.ledd, 2.pkt til å gjelde ethvert eksemplar av 
datamaskinprogrammer. Etter dette vil forslaget lyde:

"Etter nærmere bestemmelser som Kongen gir, er det innen
for undervisningsvirksomhet tillatt å overføre offentlig
gjort åndsverk til innretning som kan gjengi det. Denne 
regel gir ikke rett til å gjøre opptak direkte fra grammo
fonplate eller lydbånd fremstilt med salg for øye, eller 
fremstille eksemplar av datamaskinprogrammer. Heller ikke 
gir regelen rett til å gjøre opptak av filmverk som også 
er bestemt til framvisning på annen måte enn ved fjernsyn, 
med mindre det i sendingen bare er nyttet mindre deler av 
verket. Eksemplar av åndsverk, fremstilt med heimel i den
ne bestemmelse, må ikke utnyttes i annet øyemed."

Det kan kanskje vurderes hvorvidt en slik presisering er nød
vendig. Ål § 16 er historisk knyttet til skolekringkastings-

Al  § 1 6
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program (radio og fjernsyn), og i utkast til revisjon av denne 
bestemmelsen vurderes en eksplisitt begrensning av for
skriftshjemmelen til denne situasjonen. Hvis en slik endring 
gjennomføres, vil den foreslåtte presisering falle bort som 
overflødig.

A l  § 2 1

Etter ål § 21 kan eksemplar av et utgitt litterært verk, og 
som omfattes av utgivelsen, spres blant almenheten. For tradi
sjonelle litterære verk finner man her hjemmel for bruktbok- 
handel eller bibliotekvirksomhet - bøkene omfattes av utgivel
sen, og kan derfor spres blant almenheten uten at rettighets- 
haverens samtykke innhentes. Etter ål § 21, 2.pkt unntas 
utleie av eksemplar av musikkverk.

I den senere tid har diskusjonen omkring § 21 særlig knyttet 
seg til videogrammer (filmverk), og i Opphavsrettsutvalget har 
i NOU 1983:35 foreslått at eksemplar av utgitt filmverk kan 
spres blant almenheten når de er fremstilt med sikte på slik 
spredning (dvs videresalg og utlån), men likevel slik at de 
ikke kan leies ut til almenheten uten opphavsmannens samtyk
ke.

Hvis datamaskinprogrammer anses som litterære verk, vil hoved
regelen komme til anvendelse. Dermed blir det tillatt både å 
drive utleie og utlån av eksemplarer av datamaskinprogrammer 
som er gjenstand for utgivelse.

I praksis vil utgivelse gjelde programmer beregnet på forbru- 
kermarkedet. Det vil enten være programmer på fleksiplater 
eller på integrerte kretser.

Når det gjelder programmer på integrerte kretser som gjøres 
til gjenstand for utgivelse, vil det typisk være videospill.
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Der distribueres gjerne programmene inkorporert i en innsats 
som kan plugges inn i videospillet. Det finnes et visst sekun
dærmarked for slike innsatser, også eksempler på utleie av 
dem. Men noe stort omfang eller viktig hensyn representerer 
knapt denne delen av markedet.

Det er derfor programmer på fleksiplater for hjemmedatamaski- 
ner eller personlige datamaskiner som det er grunn til å feste 
oppmerksomheten ved. Og her må regelen ses i sammenheng med 
hvor lett det i praksis er å kopiere datamaskinprogrammer.

Man har allerede i dag fra utlandet eksempler på organisert 
utlåns- eller utleievirksomhet. Leietageren betaler en mindre 
sum for å få låne eksemplar av programmet et par dager. Når 
man først har rettmessig adgang til eksemplaret, kan man selv
sagt fremstille eksemplarer til privat bruk.

Etter den gjeldende regelen om fremstilling til privat bruk 
vil derfor en slik utleieadgang direkte ødelegge markedet for 
omsetning av datamaskinprogrammer. De samme hensynene som lig
ger bak forbudet mot utleie av musikkverk (gjeldende ål § 21 
if) kommer her i forgrunnen, men er enda mer tungtveiende.

Etter den foreslåtte innstramningen av adgangen til å frems
tille eksemplarer til privat bruk (jfr foran), vil man likevel 
kunne tenke seg en utleieordning. Leietageren har da rettmes
sig adgang til programmet i leieperioden, og kan i denne 
perioden ta nødvendige ekstra- og reservekopier. Når leiepe
rioden er utløpt, vil imidlertid disse måtte slettes ettersom 
leietageren da ikke lenger har rett til å bruke programmene. 
Forslaget løser altså i prinsippet langt på vei problemet med 
utlån eller utleie av eksemplarer av datamaskinprogrammer, og 
gjør vel at behovet for endringer av ål § 21 på dette punkt er 
sterkt redusert.

Imidlertid kommer man jo frem til denne løsningen gjennom en 
tolkning av § 21 jfr § 11 som kanskje ikke er fullt gjennom
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siktig. Hvis utleieordninger tillates, kan det jo i praksis 
være vanskelig å kontrollere at de faktisk ikke fungerer som 
omgåelser. På dette området kan man vel i en viss utstrekning 
stole på at programprodusenter har tilstrekkelige ressurser 
til å slå ned på en organisert virksomhet med formål å omgå 
lovens bestemmelser.

Hvis man finner at dette er tilfredsstillende, slipper man 
altså å innføre noe eksplisitt forbud mot utleie av eksemplar 
av datamaskinprogrammer. Nedenfor i kap 3 blir det imidlertid 
foreslått endringer av denne bestemmelsen som også får betyd
ning for datamaskinprogrammer.

Imidlertid er det i forbindelse med reguleringen av fremstil
ling av eksemplarer til privat bruk nevnt flere muligheter, bl 
a at det tillates fremstilt eksemplarer av utgitte program
mer. I tilfelle denne muligheten velges, vil det være nødven
dig med en begrensning i ål § 21 med sikte på å hindre utlån 
eller utleie av datamaskinprogrammer.

I tilslutning til forslaget fremmet i NOU 1983:35, kunne man 
da formulere et forslag til lovtekst:

Når et litterært eller vitenskapelig verk eller et musikk
verk er utgitt, kan eksemplar som omfattes av utgivelsen, 
spres blant almenheten eller vises offentlig. Også eksemp
lar av utgitt filmverk kan spres blant almenheten når de 
er fremstilt med sikte på slik spredning.

Eksemplar av musikkverk, av filmverk som nevnt i 
første ledds annet punktum, eller av datamaskinprogram kan 
likevel ikke uten opphavsmannens samtykke leies ut til 
almenheten. Likestilt med leie er bytte som drives som 
organisert virksomhet.

Datamaskinprogrammer kan heller ikke lånes ut til 
almenheten.
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Andre bestemmeIser om litterære verk

Foran er det antatt at datamaskinprogrammer er litterære verk. 
Dermed blir det interessant å se på de aktuelle bestemmelsene 
i åndsverkloven om litterære verk, og vurdere om de er hen
siktsmessige anvendt på datamaskinprogrammer.

Ål § 5 angår samleverk . Dette er kanskje ikke så aktuelt i 
forhold til datamaskinprogrammet, men man skal ikke utelukke 
at man ved sammenstilling av på forhånd utviklede programmodu- 
ler kan skape et nytt program som er interessant. Dessuten vil 
det selvsagt kunne ha interesse å utgi samlinger av datama
skinprogrammer både i bokform og på maskinlesbart medium - f 
eks en samling med programmer som passer til bruk på naturfag
linjen i videregående skole. Anvendelsen på datamaskinprogram
mer gir altså god mening, og skaper - såvidt man kan se - 
ingen spesielle problemer.

Ål § 15 angår samleverk til bruk ved undervisning (alter
nativet "gudstjeneste" er lite aktuelt i forhold til datama
skinprogrammer) . Dette er en tvangslisens som kan gjøre det 
mulig både å ta inn et program i en lærebok, og å innlemme det 
i et maskinlesbart samleverk som nevnt foran.

Man skal ikke utelukke at en slik mulighet kan skape særskilte 
problemer, og f eks svekke det vern som en produsent forsøker 
å organisere ved hjelp av avtaler mv omkring sitt program. 
Foreløbig savner man imidlertid eksempler i praksis på at § 15 
er anvendt på datamaskinprogrammer, og det synes derfor ikke å 
være noe presserende behov for revisjon med hensyn på slike. 
Man skal heller ikke utelukke at det kan være behov for en 
tvangslisensordning for at viktige datamaskinprogram skal kun
ne gjøres tilgjengelige i undervisningsøyemed.

Selve begrepet "samleverk" bør kanskje foranledige en kommen
tar. Som det fremgår av § 5, må selve sammenstillingen av verk
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ha åndsverkkvalitet for at samlingen skal kvalifiseres som et 
"samleverk". En samling av tilgjengelige programmer av inte
resse for skolen er derfor ikke nødvendigvis et samleverk. I 
forhold til datamaskinprogrammet, hvor de enkelte verk så lett 
kan kopieres ut fra et maskinlesbart medium og utnyttes sepa
rat og uavhengig av den sammenheng samleverket skaper, kan det 
vel være grunn til å være særlig oppmerksom på dette kravet 
slik at man ikke i ly av ål § 15 skal få forsøk på omgåelser 
av lovens øvrige regler.

Etter ål § 17, 1.ledd kan utgitt litterært verk fremstilles i 
blindeskrift . Dette vil da implisere at den som har lovlig 
adgang til et eksemplar av et program, kan fremstille et 
eksemplar av dette programmet i blindeskrift - noe som forøv
rig rutinemessig kan skje ved å skrive programmet ut på en 
braille-skriver. Det er vanskelig å se at dette vil skape sær
lige problemer i forhold til datamaskinprogrammer.

Etter ål §§ 31-38 gjelder det særlige bestemmelser for for- 
lagsavtaler . Det er ikke upraktisk at datamaskinprogrammer 
gjøres til gjenstand for utgivelse, og at det dermed tegnes en 
forlagsavtale om denne utgivelsen. Kapittelet er deklarato
risk, med enkelte begrensninger i avtalefriheten til fordel 
for opphavsmannen. Bestemmelsene kommer ikke direkte til 
anvendelse, ettersom det forutsettes at mangfoldiggjørelsen 
skjer "gjennom trykk eller lignende fremgangsmåte" (ål § 31), 
og etter lovens terminologi er det bare dette som omfattes av 
uttrykket "forlagsavtaler".

Lovens bestemmelser er båret oppe av et generelt syn på styr
keforholdet mellom forlag og opphavsmann som nok ikke er like 
typisk for forholdet mellom forlag og rettighetshaver i et 
datamaskinprogram, som mellom forlag og forfatter. Det er også 
mange av bestemmelsene som ikke er direkte anvendbare på utgi
velse av datamaskinprogrammer. Men det synes i og for seg ikke 
i denne omgang å være grunn til å foreslå endringer med sikte 
på å ta hensyn til de spesielle forhold som gjelder ved utgi
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velse av programmer.

Ål § 43

Under pkt 2.6 foran er behovet for en bestemmelse som svarer 
til den gjeldende § 43 diskutert, og en ny § 43a er foreslått:

Et datamaskinprogram må ikke ettergjøres uten samtykke av 
den som har frembrakt programmet, før 10 år er gått etter 
utløpet av det år da programmet ble utgitt eller første 
gang tilbudt til leie eller salg.

Bestemmelsene i § 43, 2. og 3.ledd gjelder tilsvaren
de .
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3 NÆRMERE OM INFORMASJONSSYSTEMER

3.1 Databaser som åndsverk mv

Som nevnt innledningsvis er det naturlig å sondre mellom to 
typer informasjonssystemer: De systemene hvor databasen består 
av en samling åndsverk, og de systemene hvor databasen består 
av en samling opplysninger.

Når databasen består av en samling åndsverk, vil selve sam
lingen kunne være et samleverk (ål § 5). Dette forutsetter 
at selve utvelgelsen og sammenstillingen er resultatet av en 
individuell, skapende innsats og altså har åndsverkkvalitet. 
Man er vant med å finne samleverk i form av antologier, artik
kelsamlinger mv, og i prinsippet spiller det mindre rolle om 
samlingen er mellom to permer eller lagret i en database.

I praksis kan det imidlertid være en tendens til at utvelgel
sen til databaser følger faste regler som gjør det mindre opp
lagt at det oppstår et samleverk. Man kunne tenke seg en data
base med sammendrag av alle artikler i juridiske tidsskrifter 
utgitt i Norge i en bestemt periode. Her er åpenbart sam
lingens elementer (sammendragene) åndsverk, men sammenstil
lingen og utvelgelsen følger faste regler som gjør det tvil
somt om man vil si at det skapes et "samleverk". Dette er 
selvsagt ikke noe spesielt for databaser, men kan altså være 
noe mer praktisk her, bl a fordi datamaskinsystemene gjør det 
mindre nødvendig å operere med skjønnsmessige begrensninger 
for utvalget.

I tilfelle hvor en database med åndsverk ikke er kvalifisert 
som samleverk, vil det være aktuelt å kvalifisere den som en 
katalog . Etter ål § 43 er en katalog et arbeid som "sammen-
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stiller et større antall opplysninger". Det er ikke noe krav 
at disse opplysningene sett uavhengig av samlingen ikke er 
åndsverk i seg selv, sml § 43, 2.ledd. I eksempelet foran med 
samlingen av sammendrag av juridiske artikler, må det være 
nokså klart at samlingen vil være en "katalog" i lovens for
stand.

I prinsippet er også en tredje mulighet til stede, nemlig at 
databasen hverken er samleverk eller katalog. Dette kan f eks 
være praktisk hvor tre-fire artikler er gjort tilgjengelige 
gjennom et informasjonssystem. Etter omstendighetene kan 
utvalget være nokså tilfeldig, og altså ikke uttrykk for noen 
skapende innsats. Og det er kanskje heller ikke naturlig å se 
på "samlingen" av noen ganske få artikler som sammenstilling 
av et større antall opplysninger. I et slikt tilfelle er altså 
databasen som sådan uten vern etter åndsverkloven.

Når databasen ikke består av elementer som selv er åndsverk, 
vil den ikke kunne være et samleverk. Hvis sammenstillingen er 
et uttrykk for en individuell, skapende innsats vil imidlertid 
databasen kunne være et ordinært åndsverk i seg selv (jfr ål 
§ 1, l.ledd). Forskjellen mellom samleverk og åndsverk er bare 
at samleverk er en sammenstilling av åndsverk. I en database 
som er kvalifisert som åndsverk, vil altså elementene ikke 
være åndsverk og dermed ikke nyte noe selvstendig vern etter 
åndsverkloven. Her vil man altså uten samtykke av opphavsman
nen kunne fremstille eksemplarer av deler av databasen, så 
lenge dette ikke representerer et forsøk på å råde over selve 
åndsverket (databasen). Etter omstendighetene vil imidlertid 
dette likevel kunne rammes av reglene om illoyal konkurranse.

Det typiske for en sammenstilling av et større antall opplys
ninger vil nok likevel være at den ikke har åndsverkkvalitet. 
Det vil da være naturlig å se på den som en katalog . Defi
nisjonen av en katalog i ål § 43 - noe som "sammenstiller et 
større antall opplysninger" - passer svært godt på en databa
se. En typisk database er jo nettopp en sammenstilling av et
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større antall opplysninger om f eks en befolkningsgruppe, om 
varer på et lager, om plasser på et fly, om konti i et regn
skap osv. Det er all mulig grunn til å tro at databaser vil 
være et sentralt eksempel på kataloger vernet etter ål § 43, 
og at dette også blir hovedformen for vern av databaser. I 
denne forbindelse kan ma? nerke seg at også en database som 
kvalifiseres som åndsverk samtidig vil kunne være en katalog, 
jfr ål § 43, 2.ledd.

Derfor bør man nokså nøye etterprøve om § 43 gir databaser et 
hensiktsmessig vern, og er utformet på en slik måte at den 
blir enkel å anvende på databaser.

En tredje mulighet er også åpen for databaser - nemlig at sam
menstillingen ikke kvalifiseres som katalog, f eks fordi man 
mener den ikke sammenstiller "et større antall" opplysninger.
I dette tilfellet er da både databasens elementer og databasen 
som sådan uten vern etter åndsverkloven.

Man ser at databaser på denne måten kan klassifiseres som seks 
forskjellige "typer":

Selv om dette kan virke som et noe broget utgangspunkt, synes 
det ikke som om det i praksis skaper nevneverdige problemer å 
operere med denne flerheten av mulige kategorier for databa
ser .

Elementer er 
åndsverk

Elementer er 
ikke åndsverk

Samleverk 
Katalog 
Ikke vernet

Åndsverk 
Katalog 
Ikke vernet
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3.2 Enkelte hovedspørsmål i forbindelse med informasjonssyste
mer

3.2.1 Den flyktige kopi - og skjermbildets rettslige natur

Foran under pkt 2.1 er det i forbindelse med den internasjona
le diskusjonen pekt på at registrering i maskinlesbar form 
skaper et eksemplar av verket. I forbindelse med informa
sjonssystemer har man tradisjonelt hatt en debatt om hvorvidt 
vernet oppstår ved "input" eller "output", dvs om allerede 
registrering av et verk i maskinlesbar form representerer en 
krenkelse av opphavsmannens enerett, eller om det først er ved 
lokal utskrift at spørsmålet om krenkelse blir realisert.

Under henvisning til diskusjonen ovenfor, må det være riktig å 
konstatere for norsk retts vedkommende at allerede registre
ring i maskinlesbar form betinger samtykke fra opphavsmannen 
eller hjemmel i lov, og at registreringen er en "overføring 
til innretning som kan gjengi verket" (ål § 2).

Den gjeldende ordlyd synes, som nevnt foran i kap 3, fullt 
ut å dekke registrering på maskinlesbart medium. Det for
hindrer ikke at man kanskje skulle ønske seg et enklere 
uttrykk for det som i dag betegnes som "innretning som kan 
gjengi verket", eller vurdere å eksemplifisere dette f eks 
med "grammofonplate, lydbånd, magnetbånd eller -plate mv".

Når opphavsmannen skaper verket direkte i maskinlesbar form, 
f eks på et tekstbehandlingsanlegg, kan det kanskje virke noe 
mindre naturlig å snakke om en "overføring" (ettersom verket 
aldri har vært i noe annet enn maskinlesbar form). Men også 
her skjer det rent teknisk en overføring (fra tekstbehand
lingsanleggets sentralenhet til et permanent lagringsmedium
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som fleksi- eller fastplate) . Uansett er det ingen tvil om at 
den maskinlesbare representasjonen er et "eksemplar" av det 
aktuelle verket.

Dette må være helt klart for den typen verk som man van
ligvis snakker om i forbindelse med informasjonssystemer, 
dvs tekster eller opplysninger i alfanumerisk form. Her 
vil ikke - som ved datamaskinprogrammer - de formelle 
problemene ved kompilering eller intepretering melde seg.

Ved bruk av informasjonssystemet, skjer det en kontinuerlig 
kopiering av verk. Innledningsvis er det fremstilt hvordan 
et verk kopieres fra et permanent lagringsmedium til sentral
enheten, og derfra kommuniseres gjennom et internt eller eks
ternt telenett til brukeren, hvor det eventuelt blir tatt nye 
kopier.

Mange av disse kopiene er ikke permanente. De er flyktige, de 
eksisterer bokstavelig talt bare i øyeblikk, i mikrosekunder.
I sentralenheten er verket tilgjengelig så lenge det er nød
vendig for at brukeren skal få det overført. Ofte vil verket 
overføres til brukeren, deretter sletter sentralenheten sin 
kopi, og skulle brukeren ønske å se verket på nytt noen sekun
der senere, leses det på nytt inn fra det permanente lageret. 
En representasjon av verket vil også strømme gjennom kablene 
både internt i datamaskinanlegget, og gjennom modem og tele- 
fonkabler, radiolinker, kabelnett eller hva det måtte være som 
knytter brukerens terminal til systemet. I brukerens terminal 
vil en flyktig kopi oppstå på skjermen, og eventuelt i ter
minalens mellomlager (sentralenhet).

Uten at det er fremhevet som noe hovedpoeng i norsk teori, må 
det være klart at man krever en viss bestandighet av en kopi 
for at den skal kvalifiseres som et eksemplar. Hovedeksempelet 
tidligere har kanskje vært representasjon av tale i et vanlig 
samtaletelefonnett eller bildet på et fjernsynsapparat eller 
et filmlerret. Dette er åpenbart ikke eksemplarer av verket.
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På samme måte kan man ikke kvalifisere de forskjellige kopier 
av verket i sentralenhet, i telenett eller på skjerm som 
eksemplarer. De er for flyktige.

Imidlertid kan det ha praktisk interesse å understreke at 
disse flyktige kopiene legger forholdene til rette for 
registrering av permanente kopier eller fremstilling av 
eksemplarer. Når verket står på skjermen til brukerens 
terminal, kan brukeren også styre det inn på et permanent 
lagringsmedium - f eks en skriver eller en magnetplate. 
Dette er helt parallelt til forholdet mellom bildet på 
fjernsynsskjermen og opptaksutstyr for videogrammer: Den 
flyktige kopien i antenne og på skjerm blir et permanent 
eksemplar på magnetbåndkassetten.

Brukeren vil typisk knytte seg til informasjonssystemet ved 
hjelp av en skjermterminal. En "ren" skjermterminal vil ikke 
ha noen selvstendig lagringskapasitet, og altså ikke lagre 
overførte data på annen måte enn ved å vise dem på skjermen. 
For en diskusjon av skjermbildets rettslige natur kan det være 
naturlig å forutsette bruk av en slik terminal.

Skjermbildet vil være en representasjon av verket. Idet man 
slår av terminalen, forsvinner teksten fra skjermen. Og mottar 
man flere signaler på skjermen, presses de allerede mottatte 
tegnene ut av skjermen - og kan ikke rekapituleres uten at man 
ber om ny overføring fra informasjonssystemet.

Spørsmålet vil da være hvorvidt man skal anse dette som en 
visning av et eksemplar. Det maskinlesbare eksemplaret bestem
mer hvilke tegn som skal representeres på skjermen. Dette 
skjer ikke ved at det maskinlesbare eksemplaret "reproduseres" 
på skjermen, men at sentralenheten sender et entydig signal 
som mottas av terminalen og der utløser det tegn som signalet 
representerer. Man har alså å gjøre med en serie av konverte- 
ringer - tegn i det maskinlesbare eksemplar konverteres til
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tegn i sentralenheten som konverteres til tegn egnet for over
føring i telenettet som igjen blir konvertert til tegn i den 
lokale terminalutrustningen.

De tegn som skrives ut på skjermen vil altså være bestemt 
entydig av det maskinlesbare eksemplaret. Men det vil ikke 
alltid være de samme tegnene. F eks vil norske bokstaver som 
"æ", "ø" og "å" være representert av de samme tegnene som 
hake- og klammeparenteser eller dollartegn. På en norsk ter
minal vil reglene for konvertering føre til at norske boks
taver blir skrevet ut, mens det på en annen terminal vil føre 
til at de nevnte spesialtegnene blir skrevet ut. Formen på 
tegnene, format på teksten mv vil også til dels være forskjel
lig fra terminal til terminal.

Denne representasjon er altså forskjellig fra den som skjer 
hvor man f eks holder en bokside opp mot et fjernsynskamera: 
Her vil "studioeksemplaret" fullt ut bestemme hvordan teksten 
representeres på fjernsynsskjermene.

Man får kanskje et enda klarere eksempel med en "talende 
terminal", hvor de overførte tegnene ikke bare konverteres 
til tegn på skjermterminalen, men også styrer en "stemme- 
generator" som ved hjelp av særskilte programmer konverte
rer tegnene til tale. En slik automatisk opplesning vil 
det være naturlig å kvalifisere som fremføring, og den 
blir altså til nøyaktig på samme måte som skjermbildet.

Når det gjelder film som projiseres på lerret eller et video
gram som avspilles på skjerm, er det vanlig å kvalifisere det
te som fremføring snarere enn visning av et eksemplar, selv 
om man ofte velger å bruke uttrykket "fremvisning" om dette. I 
enkelte av åndsverklovens bestemmelser er dessuten "visning" 
brukt i en betydning som må anses meningslikt med fremføring. 
For videogrammers vedkommende er dette diskutert i NOU 1983:35 
s 60-61.
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I slike filmer vil det også av og til forekomme tekster, 
f eks som undertekster i en spillefilm med utenlandsk dia
log. Her vil vel da også teksten "fremføres" på skjerm 
eller lerret. Men sondringen kan være vanselig å trekke, 
og kanskje også subtil. Hvis en plakat holdes opp foran et 
fjernsynskamera, vil dette fremtre på fjernsynsskjermen 
som en tekst - men dette vil være en visning av teksten. 
Hvis samme tekst ble generert elektronisk og kringkastet, 
ville det skje en "visning av et skjermbilde", dvs en vis
ning av et fremført verk. Projisering av et lysbilde (med 
eiler uten tekst) på et lerret må anses som visning av 
bildet, selv om det er projeksjonen snarere enn selve den 
gjennomskinnelige originalen som betraktes. I det hele 
synes det som om en diskusjon av grensen mellom fremføring 
og visning, og en etterprøvning av sondringens konsekven
ser, kan være påkrevet - særlig på grunn av at skjermbil
der blir en praktisk viktig form for utnyttelse av ånd
sverk .

Det må være riktig å anta at det datamaskingenererte skjerm
bilde kvalifiseres på samme måte som bildet dannet på en 
fjernsynsskjerm ved avspilling av et videogram, og at denne 
fremvisningen i begge tilfeller blir å anse som fremføring 
etter åndsverklovens bestemmelser.

Det ville være uakseptabelt å behandle et datamaskinbasert 
skjermbilde anderledes enn bildet på en fjernsynsskjerm 
ved avspilling av videogram. Riktignok er videogrammene 
typisk registrert på magnetbånd ved analoge signaler, mens 
de maskinlesbare verkene er registrert digitalt. Men - som 
nevnt - vil bilder, også levende bilder, kunne registreres 
digitalt. Et eksempel er for så vidt den sekvensen av 
skjermbilder som genereres av et videospill, som jo i ame
rikansk rett er kvalifisert som et audiovisuelt verk. En 
sondring som antydet ovenfor ville være svært teknologiav- 
hengig, og bygge på en grense som allerede er blitt en 
glidende overgang.
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Bade "fremføring" og "visning" vil omfattes av opphavsmannens 
enerett når fremføring eller visning skjer utenfor det private 
område (sml ål § 2, 3.ledd, første og siste eksempel).

I spesialbestemmelser er det imidlertid interessante nyan- 
seforskjeller - f eks vil et litterært verk som er utgittt 
kunne "vises offentlig", mens det ikke er sagt noe om fremfø
ring (ål § 21). Nedenfor under pkt 3.6 vil det bli undersøkt 
hvorvidt bestemmelsene som gjelder fremføring også kan finne 
anvendelse på fremvisning av tekst i datamaskinbaserte infor
masjonssystemer .

Ål §§ 21 og 23 handler begge om konsumsjon av opphavsrett 
for ulike verkskategorier. Etter forslaget i NOU 1983:35 
omhandler ål § 21 litterært verk, vitenskapelig verk, 
musikkverk og filmverk, mens ål § 23 omhandler kunstverk. 
Det har vært nevnt at det kan være noe tilfeldige for
skjeller mellom disse bestemmelsene, og at man bør gjen
nomføre en generalrevisjon av konsumsjonsreglene. I et 
dansk utkast foreslås en slik mer grunnleggende revisjon 
som ikke vil bli tatt opp i dette forslaget.

Selv om det slik kan argumenteres for at gjengivelse av et 
verk på skjerm er fremføring i lovens forstand, er dette unek
telig en språkbruk som virker noe uvant. Det kan derfor være 
verd å vurdere en egen bestemmelse som gjør dette klart, f eks 
som et nytt pkt 2 til ål § 2, 2.ledd:

"Gjengivelse av verk på skjerm ved hjelp av elektroniske 
hjelpemidler regnes i denne lov som fremføring."
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3.2.2 "Offentliggjort" og "utgitt"

Åndsverkloven bruker uttrykkene "offentliggjort" og "utgitt" i 
definerte betydninger (ål § 8). Ettersom informasjonssystemer 
vil være en alternativ form for å markedsføre bl a litterære 
verk, må man dels se hvorvidt disse begrepene er definert på 
en slik måte at de også kan anvendes for slike informasjons
systemer; dels om hvorvidt de bestemmelsene som bruker begre
pene, passer for slike systemer.

(1) "Offentliggjort"

Etter ål § 8, l.ledd, l.pkt er et åndsverk

"... offentliggjort når det med samtykke av opphavsmannen 
er gjort tilgjengelig for almenheten."

I et datamaskinbasert system vil et verk vanligvis tilbys ved 
at det på en eller annen måte annonseres at man kan tegne 
abonnementsavtale for å få tilgang til systemet. Hvis dette 
tilbudet er rettet til almenheten, må man regne at det er 
gjort tilgjengelig første gang fra og med det tidspunkt tilbu
det er fremsatt gjennom annonser eller på annen måte. Selv om 
systemet er et "lukket" system, vil det i opphavsrettslig 
forstand være å regne som gjort tilgjengelig for almenheten 
når den lukkede krets strekker seg utover det private området. 
P eks kan man tenke seg et system som bare tilbys til en bes
temt profesjon (leger), bare til bestemte institusjoner (bib
lioteker) osv.

I operative systemer som dokumenterer åndsverk, vil stadig nye 
verk komme til. Disse må anses gjort tilgjengelig for almenhe
ten i det øyeblikk de er gjort til en del av databasen.

I slike systemer vil man faktisk ha mulighet til å kontrollere
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om hvorvidt noen har benyttet seg av tilbudet i den forstand 
at de har brukt den aktuelle databasen, eventuelt også om de 
har lest det aktuelle verket. Man kan da tenke seg at det blir 
slått fast at ingen har benyttet seg av tilbudet. Likevel må 
det være naturlig å si at verket har vært offentliggjort når 
det er tilbudt, det må være irrelevant å gå inn på hvorvidt 
noen faktisk har gjort bruk av tilbudet.

Dermed kommer man frem til den tolkning av legaldefinisjonen 
at databasen (både basen i seg selv og de verk den måtte 
omfatte) anses offentliggjort første gang tilbud om tilgang er 
fremmet utover den private krets, og at nye verk som legges 
til basen anses offentliggjort etterhvert som de blir føyd 
til.

Databaser vil normalt være dynamiske, det vil si at de 
stadig endrer seg. Hvis en database er et verk i seg selv, 
vil dette verket bare vare en kort periode i uendret skik
kelse - så blir det endret på en måte som gjør det natur
lig å stille spørsmål om et nytt verk oppstår. Spørsmålet 
er parallelt til hvorvidt en ny utgave av en lærebok bare 
er en bearbeidelse av forrige utgave eller et nytt verk - 
med den viktige praktiske forskjell at utgavene kommer 
svært tett på hverandre, kanskje bare med timers eller 
dagers mellomrom. Det synes ikke som dette skaper noen 
særlige problemer for definisjonen av "offentliggjort", 
men det kan skape problemer når man regner frister fra 
tidspunktet for offentliggjøringen, sml om dette nedenfor 
under pkt 3.5.

Tolkningen svarer også godt til det forslaget til legaldefi- 
nisjon av når "EDB-dokument" blir gjort tilgjengelig for 
almenheten som er fremmet i NOU 1983:3 i forbindelse med fors
lag til ny lov om avleveringsplikt for alminnelig tilgjengelig 
dokument, jfr utkastets § 4-1, 3.ledd i kapittelet om "EDB—  
dokument":
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"Dokumentet blir gjort tilgjengelig for ålmenta når 
eksemplar av dokumentet blir bode fram til sal, utleige 
eller utlån eller når dokumentet på annen måte blir 
spreidd utanfor det private området. Tilsvarande gjeld når 
informasjonen i dokumentet blir gjort tilgjengeleg utanfor 
det private området ved hjelp av direktkopling e.l."

Med "direktkopling" siktes det nettopp til at en database blir 
gjort tilgjengelig gjennom telenettet for brukere med egen 
terminalutrustning.

(2) "Utgitt"

Etter ål § 8, 2.ledd er et åndsverk utgitt

"... når et rimelig antall eksemplar av verket med samtyk
ke av opphavsmannen er brakt i handlen, eller på annen 
måte spredt blant almenheten."

Etter diskusjonen ovenfor, er det på det rene at en offent
liggjøring gjennom et datamaskinbasert informasjonssystem 
ikke forutsetter en spredning av eksemplarer blant brukerne. 
Brukerne skaffer seg tilgang til databasen og leser biter av 
denne på skjerm. Dette kan ikke regnes som en utgivelse i 
lovens forstand hverken av databasen som sådan eller de even
tuelle verk som inngår i databasen.

Imidlertid vil brukerne kunne fremstille eksemplarer lokalt av 
både databasen og av de enkelte verk som inngår i databasen. 
Det siste er selvsagt langt det mest praktiske (om det første, 
se også nedenfor under pkt 3.4).

Det vil si at over tid vil det bli fremstilt eksemplarer av 
verk hos brukerne, dels i form av lokalt lagrede maskinlesbare 
eksemplarer, dels i form av eksemplarer skrevet ut på papir. 
Det vil også kunne skje en sekundær (og fullt lovlig) spred-
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ning fra brukerne ved at f eks eksemplar av verket oversendes 
til brukerens forbindelser.

Man kan f eks tenke seg at systemet dokumenterer laborato- 
rieprøver mv av kjemiske stoffer, og at brukerne er kje
miske laboratorier mv som bruker utskrifter fra systemet 
som vedlegg til egne rapporter til kunder.

Dette vil altså implisere at offentliggjøring i et datamaskin
basert informasjonssystem over tid normalt vil føre til en 
utgivelse. Men i motsetning til det som gjelder for en utgi
velse i bokform, vil det i praksis være vanskelig eller umulig 
å få fastslått når "et rimelig antall eksemplar av verket" er 
brakt i handelen eller spredt blant almenheten.

Det kan i seg selv reises spørsmål om hvorvidt det er grunn 
til å forskjellsbehandle verk som blir gjenstand for ordinær 
utgivelse, og verk som offentliggjøres ved et datamaskinbasert 
informasjonssystem. Vanligvis vil denne typen verk som ikke 
utgis, heller ikke være tilgjengelig i skriftlig form - det 
gjelder f eks foredrag eller noveller som kringkastes. Men i 
forhold til de datamaskinbaserte systemene, synes det å være 
god grunn til å anta at dette prinsipielt bør likestilles med 
en utgivelse. Enkelte bestemmelser i loven kommer bare til 
anvendelse på utgitte verk, og det vil nedenfor under pkt 3.6 
diskuteres for den enkelte bestemmelse om dette skaper proble
mer i forhold til verk som er offentliggjort ved datamaskinba
serte informasjonssystemer.

I tillegg til dette prinsipielle argumentet kommer det rent 
praktiske og rettstekniske. På et bestemt tidspunkt vil det 
kanskje foreligge et tilstrekkelig antall eksemplarer spredt 
blant almenheten til at man vil anse verket som "utgitt" i 
lovens betydning. Enkelte verk vil dessuten offentliggjøres 
parallelt ved ordinær utgivelse og i datamaskinbaserte infor
masjonssystemer, uten at det for brukeren vil være lett å 
fastslå hvorvidt dette er tilfelle.
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Dessuten får man den ekstra komplikasjon ved slike paral
lelle offentliggjørelser at databasen oftere vil endres 
enn verket i bokform. Et nærliggende eksempel er Norges 
lover, som offentliggjøres parallelt i bokform og som 
database. Her vil databasen vedlikeholdes på ukentlig 
basis - ved utgivelsen av boken er de (nær) identiske, men 
i løpet av toårs-perioden frem til neste utgave vil for
skjellen gradvis øke. Selv om lovens bestemmelser ikke 
gjelder direkte for eksemplet (jfr ål § 9), illustrerer 
det likevel poenget.

Det synes derfor å være både prinsipielle, praktiske og retts- 
tekniske grunner til å supplere legaldefinisjonen for "utgitt" 
slik at den også omfatter verk som gjøres tilgjengelig ved et 
datamaskinbasert informasjonssystem. Dette kan tenkes gjort 
ved en tilføyelse til ål § 8, 2.ledd, f eks slik at leddet 
blir lydende som følger:

"Et åndsverk er utgitt når et rimelig antall eksemplar av 
verket med opphavsmannens samtykke er brakt i handelen, 
eller på annen måte er spredt blant almenheten. Et verk 
offentliggjort ved datamaskinbasert informasjonssystem 
er utgitt hvis almenheten med opphavsmannens tillatelse 
kan fremstille utskrifter eller lignende eksemplarer av 
verket."

Definisjonen bruker uttrykket "offentliggjort", og vil altså 
føre til at et verk som gjøres tilgjengelig for almenheten ved 
et datamaskinbasert informasjonssystem (som diskutert ovenfor 
under (1)), anses normalt utgitt samtidig som det blir offent
liggjort. Dette vil svare til utgivelse av en ordinær bok, 
hvor også tidspunktet for offentliggjørelse og utgivelse nor
malt vil falle sammen.

Betingelsen er at almenheten (dvs brukerne, som da må repre-
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tillatelse til å fremstille eksemplarer. Det vil de i praksis 
ha - abonnentene vil i avtalen enten uttrykkelig eller under
forstått få adgang til å ta utskrifter av dokumentene i data
basen, og også til å overføre dem til et maskinlesbart medium 
lokalt.

Det finnes imidlertid eksempler på begrensninger i ad
gangen til å fremstille eksemplarer lokalt hos brukeren - 
det typiske er her forbud mot a la hele databasen skri
ves ut eller overføres til maskinlesbart medium. Dette er 
et forsøk på å begrense illoyal bruk av databasen (det som 
gjerne kalles "nedlasting" eller "downloading", jfr neden
for under behandlingen av ål § 43). En slik begrensning 
vil altså føre til at databasen som helhet bare anses 
offentliggjort, ikke utgitt - mens elementene i databasen 
anses som utgitt. Dette gjelder også om brukerne uberetti
get rent faktisk fremstiller eksemplarer i strid med avta
len .

Et dansk forslag til endring av legaldefinisjonen av "utgitt" 
svarer til det som er gjengitt her.

Det kan reises spørsmål om denne definisjonen svarer til defi
nisjonen i Bern-konvensjonen art 3(3):

"The expression 'published work' means work published with 
the consent of their authors, whatever may be the means of 
manufacture of the copies, provided that the availability 
of such copies has been such as to satisfy the reasonable 
requirements of the public, having regard to the nature of 
the work. The performance of a dramatic, dramatico-musi- 
cal, cinematographic or musical work, the public recitia- 
tion of a literary work, the communication by wire or the 
broadcasting of literary or artistic works, the exhibition 
of a work of art and the construction of a work of archi
tecture shall not constitute publication."
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Her er det understreket at det sentrale er eksemplarfremstil- 
lingen, uansett på hvilken måte denne skjer. Det er f eks i 
kommentarene pekt på at Stockholmsteksten (1967) er utformet 
for å fremheve at det ikke er noe absolutt minimumskrav til 
antall eksemplarer fremstilt (Guide 1978:28):

"...the availability of the copies must be such as to 
satisfy the reasonable requirements of the public."

I så måte skulle forslaget ovenfor være i god overensstemmelse 
med Bern-konvensjonen. Imidlertid ser man at det også fremhe
ves at "communication by wire" ikke er utgivelse. Her er man 
inne på et område hvor det tradisjonelt har vært viktig å 
karakterisere kringkasting, både eter- og kabelsendinger. Det 
samme problemet finnes i vår nasjonale lovgivning i forbindel
se med definisjonen av "kringkasting", jfr nedenfor under pkt
3.6 ved kommentarene til ål § 20. Det viktige har vært å holde 
utenfor former for offentliggjøring som (Guide 1978:28):

"... produce only a fleeting impression of the work, whe
reas publication involves the distribution of material 
things (books, discs, films, etc.). For a work to be pub
lished there must exist something tangible embodying it 
... and these tangible things must, in principle, be 
something one can hold in one's hand."

Her ser man tydelig at en telekommunikasjon i et datamaskinba
sert nettverk - i motsetning til forholdet ved kringkasting - 
normalt resulterer i noe annet enn "a fleeting impression" av 
verket hos brukeren. Det typiske er nettopp at det oppstår et 
eksemplar, enten i maskinlesbar form eller på papir, altså 
"something tangible embodying it".

Kommentaren tar ikke direkte sikte på datamaskinbaserte sys
temer, men i utkastet til rekommandasjonen fra 1982 om "Copy
right problems arising from the use of computers for access to 
or the creation of works" sies det i art 9(a) at

98
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"... hard copy print-out ... could constitute a publicaton 
of the work within the meaning of Article VI of the Uni
versal Copyright Convention and Article 3 of the Berne 
Convention ..."

Denne bestemmelsen ble imidlertid utelatt i den endelige ver
sjonen, og ansett hensiktsmessig overlatt til nasjonal lovgiv
ning og rettspraksis.

Dermed er det fastslått at den lokale fremstilling av eksemp
larer på grunnlag av en datamaskinbasert informasjonstjeneste 
kan kvalifiseres som utgivelse i forhold til konvensjonene.
Den foreslåtte bestemmelsen går imidlertid noe lenger, og 
fastsetter tidspunktet for utgivelse til tidspunktet for 
offentliggjørelse ved datamaskinbaserte systemer. Denne 
forenklingen har klare, rettstekniske begrunnelser, og det kan 
vel ikke antas at den kommer i strid med konvensjonene selv om 
den vil kvalifisere et verk som utgitt i en periode da det 
ikke foreligger et større antall eksemplarer spredt blant pub
likum. Finner man at dette er et problem, får man omformulere 
den foreslåtte definisjonen til en presumsjon , slik at det 
blir et bevisspørsmål om hvorvidt verket er utgitt eller ikke
- men hvor presumsjonen er for at et verk offentliggjort ved 
et datamaskinbasert informasjonssystem også er utgitt.

Den rettstekniske begrunnelsen er særlig sterk der hvor data
basens elementer selv er verk, og det er disse verkenes utgi
velse man diskuterer. Den er mindre sterk når det gjelder 
utgivelse av databasen qua åndsverk eller samleverk. Eksemp
larer av disse vil jo typisk ikke i sin helhet bli fremstilt 
lokalt. Selv om dette er teknisk mulig, vil kanskje en slik 
privat nedlasting være regulert i avtalen (jfr kommentarene 
til § 11 nedenfor under pkt 3.6). Anser man dette som et prob
lem, får man gjøre et unntak i definisjon eller presumsjon for 
databaser. I praksis skulle problemet være løst ved henvis
ningen til at eksemplarfremstillingen må skje etter avtale med
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rettighetshaveren, og avtale vil typisk forby eksemplarfrem- 
stilling av hele databasen, sml eksempelet ovenfor.

Diskusjonen nedenfor skjer under forutsetning av at man har 
valgt en endring som svarer til suppleringen av definisjonen 
slik den er gjengitt ovenfor.

I forbindelse med katalogregelen i ål § 43, regnes ver- 
netiden fra utgivelsen av katalogen. Selv om definisjonen 
i ål § 8 strengt tatt bare gjelder "verk" og ikke "kata
loger", må den forstås tilsvarende. Etter supplementet til 
definisjonen vil en database som er en katalog være å anse 
som utgitt ved offentliggjørelsen forutsatt at avtalen 
tillater fremstilling av eksemplar av hele databasen.
Anser man konvensjonsbestemmelsene som et avgjørende prob
lem i forbindelse med databaser, må man i ål § 8 gjøre et 
unntak for disse. Men dette er ikke avgjørende for katalo
ger, som ikke er åndsverk og dermed ikke regulert av kon
vensjonene. Man står altså fremdeles fritt til å gjøre en 
endring i ål § 43 slik at man oppnår at vernetiden for 
databasen som katalog faller sammen med offentliggjøringen 
av basen. Men stort sett vil det vel av rettstekniske 
årsaker være hensiktsmessig å holde på de samme regler for 
databaser qua åndsverk og samleverk som qua kataloger.

3.2.3 Visse behandlede versjoner av verket

I et datamaskinbasert informasjonssystem vil ofte verket bli 
behandlet på forskjellige måter for å gjøre bruken av infor
masjonssystemet lettere. Det kan være grunn til å peke på at 
slike behandlede versjoner i seg selv kan være eksemplar av 
verket.

Dette poenget kan illustreres med den behandling som forutset
tes av et tekstsøkesystem. I et tekstsøkesystem behandles ver-



101

ket med sikte på å effektivisere gjenfinnbarheten av det. Man 
kan som utgangspunkt tenke seg en database av vitenskapelige 
artikler. Disse artiklene ligger lagret i samme form som de 
har fått fra forfatterens side. Men tekstsøkesystemet behand
ler disse artiklene med sikte på å opprette en søkefil.

For det første elimineres en del forhåndsdefinerte ord som 
forekommer hyppig, typisk konjunksjoner, pronomen, preposisjo
ner, adverb osv. Disse ordene - som gjerne kalles "stopp-ord"
- er i seg selv ikke egnet til å beskrive innholdet i artikle
ne. Slike ord utgjør ca 40-50 % av det totale antall ord av 
ethvert dokument i naturlig språk.

De resterende ordene sorteres alfabetisk. Det vil si at det er 
en oppslagsform for hver forskjellig ordform i hele databasen. 
Bak hver oppslagsform er det en eller flere adresser som 
forteller fra hvilken artikkel ordet er hentet. Typisk vil 
denne adressen fortelle (1) fra hvilken artikkel ordet er hen
tet, (2) fra hvilket avsnitt innen artikkelen det er hentet,
(3) fra hvilken setning innen avsnittet det er hentet, og (4) 
hvilket nummer innen setningen som ordet har.

F eks vil adressen

advokat 12, 2, 4, 1; ...

bety at ordet "advokat" forekommer i artikkelen med løpenummer 
12, og er det første ordet i fjerde setning i annet avsnitt.

Hvis ordet forekommer mer enn en gang i databasen, vil det ut 
for oppslagsformen føres like mange adresser som det er fore
komster av ordet.

I dette tilfellet vil man faktisk kunne rekonstruere artiklene 
på grunnlag av søkefilen. Ved å ta utgangspunkt i adressene, 
kan man sortere ordene inn i den rekkefølgen forfatteren har 
gitt dem i hver artikkel. Artikkelen vil riktignok mangle
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mange ord som er nødvendig for en naturlig sammenheng i teks
ten - men likevel vil meningen være tydelig nok.

Som et rent eksempel kan man jo simulere en rekonstruksjon 
av avsnittet over, som ville bli omtrent slik:

tilfellet faktisk rekonstruere artiklene grunnlag søke- 
filen utgangspunkt adressene sortere ordene rekkefølgen 
forfatteren gitt artikkel artikkelen riktignok mangle 
mange ord nødvendig naturlig sammenheng teksten meningen 
være tydelig

Sannsynligvis vil man anse dette for å være så nær det opprin
nelige verket at det må være riktig i et slikt tilfelle å se 
på søkefilen som et eksemplar av verket - eller rettere sagt, 
som et eksemplar som inneholder en kombinasjon av samtlige 
verk i databasen, et sammensatt verk (ettersom verkene kan 
separeres ved hjelp av adressene).

Imidlertid skal man vel ikke forandre mye på eksempelet før 
resultatet blir et annet. Man kan tenke seg - som også er til
fellet ved flere tekstsøkesystemer - at adressen bare har ett 
nivå, og altså forteller i hvilken artikkel den aktuelle ord
formen forekommer, men ikke hvor i artikkelen det står. Da 
ville man ikke kunne rekonstruere rekkefølgen av ordene, og 
selv om samlingen av alle de forskjellige ordformer som fore
kommer i artikkelen vil kunne gi en god indikasjon på hva den 
handler om, vil det knapt være et eksemplar av verket. Andre 
systemer reduserer de aktuelle ordformer til grunnformer (alle 
verb har infinitivform i søkeregistret), noe som også fjerner 
den rekonstruerte artikkelen fra originalen.

Går man over til rene frekvensordlister (lister som viser 
hvor hyppig forskjellige ord eller ordformer (eller andre ele
menter) forekommer i en gitt samling), vil de selvsagt ikke 
representere eksemplar av verket.
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Noen konsekvenser for en lovrevisjon synes denne diskusjonen 
ikke å lede frem til. Men den kan være en påminnelse om at de 
datamaskinbaserte informasjonssystemene kan ha egenskaper som 
i opphavsrettslig sammenheng ikke er apenbare, og ikke er ana
loge med egenskaper i mer tradisjonelle former.

3.3 Ideelle interesser

I forbindelse med datamaskinprogrammer ble det hevdet at de 
ideelle interessene var av mindre betydning, og at opphavsmenn 
fortrinsvis ville ha økonomiske interesser knyttet til prog
rammene. Den samme hovedregelen kan ikke hevdes for datama
skinbaserte informasjonssystemer.

Slike systemer vil ofte være en alternativ form for markedsfø
ring av et verk som kunne vært gjenstand for en ordinær utgi
velse i bokform eller i et tidsskrift. Det samme kan gjelde 
databasen som sådan, som kan være et alternativ til et samle
verk i bokform.

Her ser man en viktig forskjell mellom åndsverk og kataloger. 
For elementer i en katalog som mangler åndsverkkvalitet, og 
for katalogen selv, gjelder ikke åndsverklovens bestemmelser 
som verner opphavsmannens ideelle interesser. Dette avsnittet 
gjelder derfor bare de åndsverk som offentliggjøres ved et 
datamaskinbasert informasjonssystem.

En sentral ideell interesse er kravet om navngivelse . For 
opphavsmannen kan det ha vesentlig betydning å bli navngitt, 
bl a kan det ha betydning for å styrke eller vedlikeholde et 
renommé. Kravet om navngivelse er fastslått i ål § 3, l.ledd:

"Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik god skikk 
tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det 
gjøres tilgjengelig for almenheten."
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Anvendt på de datamaskinbaserte informasjonssystemene betyr 
dette at opphavsmannen har en lovfestet rett til å bli navn
gitt når verket gjøres tilgjengelig for brukeren. Men dette 
kravet kan være teknisk vanskelig å oppfylle. Når en bruker 
ber om å få lese et verk ved sin terminal, vil informasjons
systemet ofte tilby forskjellige måter å lese på. En viktig 
måte er det som kalles "fokusering", dvs at systemet finner 
frem til den biten som i henhold til brukerens forespørsel, 
sannsynligvis er relevant.

Man kan tenke seg at brukeren leter i en samling med juri
diske artikler om materiale omkring videogrammer. Da vil 
systemet fokusere på ordet "videogram", og på brukerens 
skjerm vise linjen som dette ordet forekommer i sammen med 
f eks de tre foregående og tre etterfølgende linjer. Der
med kan brukeren lett fastslå hvorvidt ordet forekommer i 
en sammenheng som gjør artikkelen interessant.

Ved slik bruk må systemet være utformet på en bestemt måte for 
at det sammen med utdraget fra artikkelen, også navngir opp
havsmannen. Brukeren kan selvsagt velge å fremstille et 
eksemplar av denne delen av artikkelen, og uten at systemet 
har den nødvendige utforming, vil igjen navngivelse mangle.

Det er på ingen måte upraktisk at systemet blir utformet slik 
at kravet om navngivelse ivaretas, og det er derfor ikke 
aktuelt å modifisere dette kravet for datamaskinbaserte infor
masjonssystemer. Dette er vel ett av flere områder hvor man 
får avvente hva slags innhold utviklingen gir henvisningen til 
"god skikk", og inntil videre nøye seg med å understreke at 
åndsverklovens krav til ivaretagelse av denne ideelle interes
sen også gjelder for datamaskinbaserte informasjonssystemer.

En annen bestemmelse som er særlig aktuell, er ål § 36 om for
fatteres revisjonsrett:
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"Når et nytt opplag settes i arbeid mer enn ett år efter 
at det foregående ble utgitt, skal forleggeren, hvis ikke 
annet er avtalt, gi opphavsmannen adgang til å foreta end- 
ringer som ikke volder uforholdsmessige omkostninger eller 
endrer verkets karakter."

Det er åpenbart at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse 
etter sin ordlyd, dette følger allerede av at den står i 
avsnittet om forlagsavtaler som gjelder mangfoldiggjøring og 
utgivelse "gjennom trykk eller lignende fremgangsmåte". Det er 
riktignok slik at datamaskinbaserte informasjonssystemer i 
markedet kan være alternativer til utgivelse i bokform. Men 
det er like klart at mange av bestemmelsene i åndsverklovens 
kapittel om forlagsavtaler er så nøye knyttet til den tradi
sjonelle utgivelsesformen at det i høyden kan være snakk om å 
anvende prinsippene fra dette avsnittet analogisk på datama
skinbaserte informasjonssystemer.

Det ser man også i den siterte bestemmelsen som forutsetter at 
man kan bestemme den tid som er gått mellom to "opplag" (jfr 
ål § 32, 2.ledd), dvs de eksemplarer som forleggeren fremstil
ler på en gang. Ettersom et verk som er del av et datamaskin
basert informasjonssystem ikke mangfoldiggjøres ved slike 
enkeltstående anstrengelser, mangler man referansen til "opp
lag" her.

Det forhindrer imidlertid ikke at selve interessen i revisjon 
av verket vil være like reell for en opphavsmann til et verk 
som tilbys gjennom datamaskinbaserte informasjonssystemer som 
ved utgivelse av bøker. Årsaken til at revisjonsretten er kom
met inn, er først og fremst at forfatteren skal kunne forsvare 
sitt faglige og kunstneriske renommé. En forfatter av en lære
bok skal f eks kunne kreve å revidere boken, og dermed ta hen
syn til nyere forskningsresultater eller senere tids hendelser 
i et nytt opplag.

Akkurat denne typen hensyn vil også opphavsmannen til verk i
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en database ønske å ta. Årsaken til at verk gjøres tilgjenge
lig i datamaskinbaserte informasjonssystemer er jo ofte nett
opp at man ønsker raskt å reflektere endringer - f eks på 
grunn av nyere forskning eller lovgivning. Både den som tilbyr 
databasen (og som har samme posisjon i forhold til opphavsman
nen som et tradisjonelt forlag i forhold til en forfatter) og 
opphavsmannen vil derfor typisk ha sammenfallende interesser i 
å vedlikeholde databasen, ofte tilspisset dit hen at opphavs
mannen har påtatt seg en revisjonsplikt .

Imidlertid vil enhver endring av en database føre til kostna
der for tilbyderen. Noen ubetinget rett til revisjon er det 
derfor ikke naturlig å gi opphavsmannen. I forhold til tradi
sjonelle bøker har man gjort retten betinget av at det går en 
viss tid før nytt opplag settes i arbeid. I forhold til data
maskinbaserte systemer kunne man tenke seg at det ble satt en 
grense for hvor hyppig opphavsmannen kunne kreve revisjon.

Imidlertid mangler man erfaring med datamaskinbaserte infor
masjonssystemer, og har derfor ikke noe grunnlag å bygge rime- 
lighetsvurderinger på. Hvor sterk revisjonsretten bør være, 
vil bl a være avhengig av hva slags materiale som blir gjort 
tilgjengelig på denne måten, og hva slags omfang slike tjenes
ter vil få. Bestemmelsene i avsnittet om forlagsavtaler i 
åndsverkloven er i stor utstrekning kodifisering av prinsipper 
som har arbeidet seg frem gjennom kontraktspraksis mellom for
leggere og forfattere i de nordiske land. I forhold til data
maskinbaserte informasjonssystemer synes det velbegrunnet å 
avvente utviklingen noe, bl a høste erfaringer fra hvordan 
systemer blir tatt i bruk i praksis og hvordan kontrakter på 
dette området blir utformet.

Men det synes på lengre sikt å være sannsynlig at de av for
fatterens ideelle og økonomiske interesser som vernes i for- 
lagsavsnittet i åndsverkloven vil kunne være aktuelle for et 
tilsvarende vern i forhold til datamaskinbaserte informasjons
systemer.
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3.4 Etablering av informasjonssystemer - enkelte mer praktiske 
spørsmål

Etablering av et informasjonssystem impliserer normalt tre 
parter.

(1) Rettighetshaverne - de som har opphavsrett til de verk 
som skal dokumenteres av systemet. Disse vil typisk være fag
litterære forfattere, og deres prestasjon er identisk med den 
man kjenner fra tradisjonelle litterære verk. I edb-sjargong 
omtales disse ofte som "informasjonsleverandører” (uten at en 
hensiktsmessig terminologi på dette området har festnet seg).

Hvis tilbyderen skal kunne utnytte verk som han ikke allerede 
disponerer rettighetene til, må altså en avtale med rettig
hetshaveren inngåes, en avtale som korresponderer med den tra
disjonelle forlagsavtalen. Det er av enkelte blitt hevdet at 
dette gjør det unødvendig vanskelig å etablere informasjonst
jenester, ettersom man må inngå avtale med hver enkelt opphav
smann. Derfor er det også hevdet at man trenger en hjemmel i 
loven (en tvangslisens) for å utnytte verk på denne måten.

Det er vanskelig å se hvilke hensyn som taler for at tilbydere 
av databaser har et sterkere behov for denne typen tvangsli- 
senser enn tradisjonelle forlag. Dessuten er det i forbindelse 
med fotokopieringen i flere land dannet organisasjoner - 
deriblant Kopinor og Norwaco i Norge - som tar mål av seg til 
å samle inn fullmakter fra mange rettighetshavere og på deres 
vegne forhandle med potensielle tilbydere av datamaskinbaserte 
informasjonstjenester. Skulle man diskutere behovet for en 
eller annen lovfestet lisensieringsordning, måtte den derfor 
nærmest ha som modell ordningen i den midlertidige lov om
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fotokopiering.

Men etter omstendighetene synes det ikke å være grunn til å ta 
noe initiativ for å foreslå lovendring. For det første synes 
det som om tilbydere av datamaskinbaserte informasjonstjenes
ter ikke har større behov enn forlag for et unntak fra den 
alminnelige, opphavsrettslige hovedregel. For det annet synes 
det som om utviklingen av organisasjoner som Kopinor vil gjøre 
det forholdsvis enkelt å slutte slike avtaler. Og for det 
tredje får man under enhver omstendighet vente til man vinner 
et minimum av erfaringer med slike systemer før man griper inn 
med lovregler.

(2) Databasetilbyderen - som også ofte kalles databaseopera- 
tør, et uttrykk som nedenfor presiseres i en litt annen betyd
ning. Tilbyderen har samme rolle qua "informasjonsmegler" som 
et forlag. Tilbyderen må gjennom avtale med opphavsmannen 
skaffe seg rett til å bruke verk i informasjonstjenesten - en 
parallell til de tradisjonelle forlagsavtalene.

Imidlertid bør det fremheves at tilbydere i dag ofte klarer 
seg uten "informasjonsleverandører". Innholdet i databasen 
produseres av dem selv. Enten er elementene i databasen ikke 
verk i opphavsrettslig forstand, og kan derfor innsamles uten 
at det betinger noe samtykke - f eks opplysninger om aksje—  
og valutakurser. Eller databasetilbyderen produserer verkene 
innen sin egen organisasjon, og disponerer altså selv opphavs
retten til dem. Det er f eks typisk for tilbydere som driver 
bibliografiske informasjonstjenester, hvor sammendragene skri
ves av personer ansatt av tilbyderen.

Disse forholdene gjør at man mangler kontraktspraksis for 
avtaler som svarer til "forlagsavtalen" i dette forholdet. Man 
mangler derfor erfaring med hvordan slike avtaler i praksis 
vil bli utformet, og hvilke punkter som partene anser som vik
tige. Foran er det nevnt at revisjonsrett og -plikt kan være
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et viktig forhold.

For "informasjonsleverandørene" vil også vederlagsspørsmålet 
åpenbart være viktig. Her kan man tenke seg flere former for 
vederlagssystemer, med engangsvederlaget som et slags utgangs
punkt. Forfattere er imidlertid vant med det tradisjonelle 
royalty-systemet, som er bruksorientert. Det vil derfor være 
sannsynlig at man også her forsøker å finne frem til et veder- 
lagssystem som er "brukssensitivt", og som da f eks gjør 
vederlaget relatert til hvor lenge det aktuelle verk tilbys i 
informasjonssystemet (tidsrelatert), eller hvor ofte en bruker 
slår opp i verket (aksessrelatert).

I Norge finnes det visst foreløbig bare ett eksempel på 
forhandlinger mellom organisasjoner for opphavsmenn og en 
tilbyder - nemlig forhandlingene mellom de skjønnlitterære 
skribentorganisasjonene og Norsk tekstarkiv, som er knyt
tet til Universitetet i Bergen. Denne informasjonstjenes
ten tar bare sikte på å gi språk- og litteraturforskere 
tilgang til verk i maskinlesbar form med sikte på for
skjellige former for analyse, og er derfor klart atypisk i 
forhold til de mer kommersielt orienterte tjenestene man 
regner med at vil komme.

Databasetilbyderen vil av og til engasjere en databaseopera- 
tør for å forestå selve den tekniske driften av infor
masjonstjenesten. Det redaksjonelle ansvaret ligger altså hos 
tilbyderen, men tilbyderen har kontrahert med en datamaskin- 
sentral eller annen organisasjon om daglig drift og vedlike
hold av det datamaskinsystem som basen tilbys på.

Slik er for eksempel forholdet mellom Lovdata og Statens 
datasentral for tiden, og for tilbydere av tjenester under 
Teledata fungerer Televerket som operatør. Forholdet kan 
her sammenlignes med forholdet mellom forlag og trykkeri. 
Åpenbart kan også "operatørfunksjonen" splittes opp på 
flere organisasjoner.
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(3) Brukeren . Brukeren får vanligvis tilgang til informa
sjonstjenesten ved å tegne en abonnementsavtale eller en 
såkalt "passordavtale". Slik får brukeren de nødvendige opp
lysningene for å knytte seg til tjenesten - dvs det telefon
nummer som skal ringes og det passord brukeren kan benytte. 
Avtalen vil også inneholde bestemmelser om beregning av veder
lag, fakturering osv.

Vederlaget beregnes ofte på grunnlag av en forholdsvis 
komplisert formel som legger vekt på hva slags bruk som 
gjøres av datamaskmanlegget - en tradisjon man trekker på 
fra den tiden dette var naturlig, og man ønsket at brukere 
av sentrale anlegg selv skulle prioritere bruken av anleg
gets funksjoner i forbindelse med utformingen av program
mene den kjørte på anlegget. Derfor er vederlagsbereg- 
ningen nokså ugjennomsiktig i slike situasjoner. Mange 
informasjonsleverandører forsøker å gå over til enklere 
ordninger. Man bygger eventuelt på et fast vederlag pr 
måned eller år. Dette kan gi rett til en viss fri bruk av 
tjenesten, men det vanlige er at det i tillegg betales et 
vederlag pr tidsenhet (minutt) man er knyttet til anleg
get, eller pr transaksjon (hver gang man trykker på 
"send"-tasten). I tillegg kan det være knyttet variable 
vederlag til overføring av dokumenter, hvor variasjonene 
henger sammen med betaling til forfatter eller informa
sjonsleverandør. Enkelte har også et tillegg beregnet på 
grunnlag av antallet overførte tegn (pr 1.000 overførte 
tegn), noe som tar sikte på å motvirke nedlasting.

Imidlertid er dette også et område hvor man mangler kont- 
raktspraksis.

Det eneste internasjonale dokument som gir en viss ramme 
for hva en slik brukeravtale bør inneholde, er Europarå
dets rekommendasjon R (83)3 "The protection of users of
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computerised legal information services". Den endelige 
versjonen er mer kortfattet enn utkastet, som er diskutert 
hos Oskamp 1983. Oskamp tar også opp andre sider av for
holdet mellom tilbyder og bruker.

Slike avtaler må bl a løse spørsmålet om lokal bruk og gjen
bruk. Informasjonssystemet gjør en rekke opplysninger eller 
verk tilgjengelig for brukeren. Som nevnt ovenfor, vil bruke
ren ved tilgang gjennom lokal terminalutrustning også ha 
mulighet til å fremstille eksemplarer lokalt. Den lokale 
utrustningen vil typisk være knyttet til brukerens tekstbe
handlingsutstyr. Brukeren overfører fra databasen ett eller 
flere verk (eller enheter med opplysninger), lager et maskin
lesbart eksemplar av dette lokalt, og bryter forbindelsen med 
informasjonssystemet.

Man har da lokalt hos brukeren fremstilt et "reproduserbart" 
eksemplar. Brukeren kan skrive ut dette eksemplaret så mange 
ganger det er ønskelig på lokale utskriftsenheter. Verket kan 
følge som bilag til brukerens egne rapporter eller dokumenter, 
til en eller flere klienter. Brukeren kan anvende det maskin
lesbare eksemplaret slik at det blir sitert i et dokument bru
keren selv utarbeider. Brukeren kan også bearbeide et overført 
verk så sant dette ikke krenker opphavsrett i verket.

Når det ovenfor er brukt ordet "kan", betyr det at dette er 
praktisk nærliggende og enkelt for brukeren. I avtalen med 
tilbyderen vil selvsagt lokal bruk og gjenbruk forsøkes nærme
re regulert. Men det er grunn til å understreke at man her 
bare kan støtte seg på den kontroll som lov og avtale gir over 
bruken. Tilbyderen mister den praktiske eller fysiske kontrol
len over det som er overført i det øyeblikk brukeren har 
kopiert verk eller opplysninger inn på et permanent lagrings
medium lokalt. Fra det øyeblikk av har brukeren et eksemplar 
som er identisk med tilbyderens, og som kan brukes så ofte som 
brukeren måtte ha behov for.
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Denne faktisk manglende kontroll med lokal bruk og gjenbruk er 
et problem bl a i forbindelse med vederlagsspørsmål. Man kan 
gå ut fra at "informasjonsleverandøren" vil ha et bruksorien- 
tert vederlag. Det er imidlertid bare direkte bruk av infor
masjonssystemet som kan måles. Den lokale bruk kan ikke måles. 
Men det har vært antydet at man kan differensiere vederlags- 
satsene alt etter hva slags lokalt utstyr brukeren disponerer 
(utstyrsrelatert) eller hvor stor brukerens organisasjon er, 
målt i ansatte eller omsetning (organisasjonsrelatert). Også i 
forhold til disse spørsmålene får man avvente utviklingen de 
nærmeste årene.

(4) Nedlasting . Når brukeren får kontroll med det overførte, 
kan man jo godt tenke seg at brukeren inkorporerer det i sitt 
eget, lokale informasjonssystem. Man kan tenke seg advokaten 
som har et lokalt informasjonssystem med en database bestående 
av prosesskriv, betenkninger mv, og som så får overført juri
diske artikler fra et informasjonssystem. Det kan være nærlig
gende for brukeren å inkorporere dette "fremmedmaterialet" i 
det lokale informasjonssystemet - og denne formen for gjenbruk 
er ikke vesensforskjellig fra den som er nevnt ovenfor.

En slik oppdatering av ett informasjonssystem med materiale 
hentet fra et annet, kalles gjerne nedlasting (av det engel
ske "downloading").

"Nedlasting" kan synes som en vel uelegant oversettelse, 
ettersom man jo har det gode, norske ordet "losse". Men 
poenget er at man tar noe "ned" fra ett system og "laster" 
det inn i et annet system. Inntil en bedre terminologi 
dukker opp, får man benytte "nedlasting" - som imidlertid 
ikke er helt tilfredsstillende.

Nedlasting av mindre deler for bruk i det lokale informasjons
system til en enkelt bruker er mindre problematisk. Vanskeli
gere blir det hvis brukeren systematisk nedlaster store deler
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av databasen for å bruke den lokalt. Dette vil ofte være i 
strid med avtalen med tilbyderen, men det vil sikkert være 
skjønnsmessig hvorvidt en slik krenkelse har funnet sted.

Uttrykket "nedlasting" har gjerne en odiøs betydning, og imp
liserer typisk at en tilbyder gjennom bruk av en annens tjens- 
te nedlaster dennes database for bruk i sitt eget informa
sjonssystem. Det er altså ikke den rent lokale bruk og gjen
bruk man vanligvis sikter til ved "nedlasting".

Man kan tenke seg et av de store, bibliografiske informa
sjonssystemene som leveres av amerikanske tilbydere. Blant 
den petrokjemiske litteraturen finner man også artikler 
relevante for oljevirksomheten i Nordsjøen. En norsk til
byder driver en tjeneste med nettopp denne virksomheten 
som dokumentasjonsområde. Denne norske tilbyderen er også 
abonnent på den amerikanske tjenesten, og bruker det ame
rikanske systemet slik at den delen av databasen som dek
ker Nordsjøvirksomheten blir identifisert. Denne delen 
laster den norske tilbyderen så ned gjennom telenettet.
Når denne delen er tilgjengelig lokalt, gjennomføres en 
viss behandling av materialet. Kanskje har de to tilbyder- 
ne noe forskjellig format på dokumentene, og den norske 
tilbyderen endrer da formatet til å passe sin tjeneste 
ved enkel databehandling. Kanskje det finnes visse stikk
ord mv som hos den amerikanske tilbyderen står på engelsk, 
men som den norske tilbyderen erstatter med norske ord: 
"author" blir til "forfatter" ved hjelp av et editering- 
sprogram. Resultatet blir da dokumenter som egner seg for 
bruk i den norske tjenesten.

Nedlasting hevdes allerede å være et betydelig problem for 
profesjonelle tilbydere. Forholdet vil normalt være regulert i 
avtalen med brukeren, som inneholder et forbud mot nedlasting 
med formål å tilby informasjonstjenester overfor tredjemann. 
Imidlertid er kontrollproblemene betydelige.
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Det finnes også tilbydere som slutter særlig avtale om 
nedlasting, f eks på den måten at man regelmessig oversen
der et magnetbånd med avtalt format som medkontrahenten 
kan benytte for oppdatering av sin egen tjeneste. En slik 
nedlasting er naturligvis uproblematisk. Imidlertid er det 
tegn på at denne formen for avtalt nedlasting blir redu
sert. Dels fordi at spredningen oker risikoen for irregu
lær nedlasting. Men dels også fordi bedre internasjonale 
telekommunikasjonstjenester gjør det enklere for brukere å 
knytte seg til utenlandske informasjonstjenester. Dermed 
vil den primære tilbyderen være tilbøyelig til å søke og 
reservere størst mulig del av verdensmarkedet for seg 
selv, og ikke inngå avtale med sekundære og mer regionale 
tjenester.

I stedet synes det å være en tendens til nettverking, 
dvs at flere tjenester som supplerer hverandre, inngår 
avtale om et samarbeid. Man har sett dette med rettslige 
informasjonstjenester, hvor f eks den britiske tjenesten 
EUROLEX har inngått et samarbeid med den amerikanske tje
nesten WESTLAW. En bruker av EUROLEX vil ved en særlig 
kommando bli svitsjet fra EUROLEX' datamaskinsentral over 
på en transatlantisk linje til WESTLAWs sentral i St Paul, 
Minnesota og straks kunne bruke denne tjenesten. Alle 
EUROLEX' abonnenter er altså sekundært også abonnenter av 
WESTLAW ved hjelp av denne samarbeidsavtalen og den faste 
teleforbindelsen mellom de to tilbyderne. Tilsvarende 
samarbeidsavtaler vil kunne inngås med andre tilbydere. 
Funksjonelt har dette mye til felles med nedlasting, men 
både faktisk og rettslig er det selvsagt noe helt annet.

Man kan altså slå fast at nedlasting normalt vil være i strid 
med avtale. Men det kan også være av interesse å slå fast 
hvorvidt det representerer en opphavsrettslig krenkelse.

Hvis den informasjonstjenesten som blir nedlastet dokumenterer
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offentliggjør disse verkene uten samtykke fra opphavsmannen. 
Det er dermed klart at dette vil stride mot ål § 2.

Noe mindre klart blir det hvis elementene i den primære infor
masjonstjenesten ikke selv er åndsverk (slik som tilfellet 
lett ville være i forhold til eksempelet med det amerikanske, 
bibliografiske systemet ovenfor). Databasen kan likevel være 
beskyttet, enten qua åndsverk eller katalog.

Hvis basen er et åndsverk, blir spørsmålet om den sekundære 
utnyttelsen representerer enten eksemplarfremstilling eller 
offentliggjørelse "i endret skikkelse" (ål § 2). Dette er et 
spørsmål som ikke kan besvares generelt. Hvis man nedlaster en 
stor del av en primær database, vil det lett bli å anse som en 
krenkelse av denne basen qua åndsverk. Hvis man nedlaster ti—  
tyve dokumenter fra en base på flere hundre tusen, vil det 
vanskelig kunne anses som en krenkelse. Mellom disse ekstremer 
vil det sikkert kunne være mange vanskelige vurderingstema.

Noe tilsvarende får man hvis basen er en katalog, hvor 
skjønnstemaet da blir hvorvidt bruken i den sekundære tjenes
ten vil representere en ettergjøring av den primære tjenes
ten (ål § 43). I vårt tilfelle synes dette skjønnet å svare 
noenlunde til det som er antydet for åndsverk ovenfor.

Endelig må man også her være klar over at bestemmelsene i 
åndsverkloven blir supplert med reglene om illoyal konkurranse
- og at det kanskje kan være enklere i bestemte situasjoner å 
anse en nedlasting som en illoyal handling næringsdrivende 
imellom enn å ta stilling til om hvorvidt det foreligger en 
krenkelse av databasen qua åndsverk eller katalog.

(5) Bruk . Foran under pkt 2 er det diskutert hvorvidt ren 
bruk av datamaskinprogram bør reguleres av opphavsrettslovgiv- 
ningen. En tilsvarende problemstilling kan man i og for seg 
konstruere for databaser.
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Eksempelet kan da være verk lagret i et datamaskinbasert 
informasjonssystem på lovlig måte. Imidlertid skaffer en uten
forstående seg tilgang til verket, og leser det via sin termi
nal. Vedkommende unnlater imidlertid å fremstille noe eksemp
lar av verket, og nøyer seg altså med å skaffe seg tilgang til 
en fremvisning av verket. Hvis dette er en enkeltperson, vil 
det være vanskelig å hevde at fremvisningen skjer utenfor det 
private området. Dermed skjer det ingen krenkelse av opphavs
retten til verket, samtidig som den utenforstående brukeren 
har skaffet seg en fordel ved å lese verket og ta del i den 
informasjon verket inneholder.

Hvis elementene i databasen ikke er åndsverk, vil heller 
ikke fremstilling av varige kopier lokalt krenke rettig
hetene til databasen qua åndsverk eller katalog.

Man kan altså konstruere tilfeller som viser at det kan skje 
bruk av en database som ikke nødvendigvis er en opphavsretts- 
krenkelse. Imidlertid vil dette etter omstendighetene rammes 
av brevbruddsbestemmelsen i stri § 145 (og alt etter dataenes 
karakter rammes av særbestemmelser som verner om personopplys
ninger, forretningshemmeligheter mv), og databasetilbyderen 
vil sikkert også kunne fremme privatrettslig erstatningskrav 
på grunnlag av den uberettigede bruk.

Det er også usikkert hvor praktisk dette eksempelet er. I 
forbindelse med datamaskinprogrammer er denne formen for bruk 
mer praktisk. Der vil den urettmessige brukeren kunne anvende 
programmet for behandling av egne data - og denne behandlingen 
kan representere en betydelig økonomisk fordel for den urett
messige brukeren. I forhold til datamaskinbaserte informajons- 
systemer er verdien mer begrenset. Inntil man i praksis får 
erfaring for at dette er noe problem, får man vente med å 
foreslå endringer i lovgivningen. Og det er under enhver om
stendighet ikke sikkert at det er gjennom åndsverklov- 
qivninaen et slikt vern lettest l a r  sea uthvaae.
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3.5 Katalogregelens anvendelse på databaser

3.5.1 Generelt

Innledningsvis er det argumentc-rt. for at databaser typisk vil 
representere et "arbeid som sammenstiller et større antall 
opplysninger". Faktisk er dette en bemerkelsesverdig presis 
karakteristikk nettopp av databaser, srrlig når man tar i be
traktning at disse ikke var praktiske på det tidspunkt bestem
melsen ble formulert.

Bestemmelsen skaper et vern for katalogen, dvs selve databa
sen. De enkelte elementene i basen får ikke noe særskilt vern 
etter denne bestemmelsen. Som nevnt foran kan disse elementene 
være åndsverk, og nyter da vern qua åndsverk. Men katalogrege- 
len er sannsynligvis særlig praktisk nettopp i forhold til 
databaser hvor elementene ikke er åndsverk.

Den som nyter godt av vernet er "den som har frembrakt" kata
logen, noe som bestemmes analogt med bestemmelsen av hvem som 
har skapt et åndsverk. Vernet oppstår altså i og med at kata
logen sammenstilles.

Det vernet retter seg mot, er ettergjøring. Spesielt presist 
er ikke dette uttrykket, som antagelig bør tolkes med utgangs
punkt i en diskusjon av hva som representerer urettmessig 
bearbeidelse av et åndsverk. Åpenbart rammes slavisk kopie
ring. Men det er uklart hvordan nan ellers skal b'Stemm<-.! om 
not er en ettergjøi ' ng. De enkelte e]er.ien'.en»i er jo ikke 
undo-igitt selvstendig vern, og kan fritt gjengis- 5 andro data
baser ellfr kataloger. Mellom gjengivelse av ett enkelt «ele
ment. og slavisk kopiering går det altså en gi»-ns«- hvor gjengi
velsen blii en krenkende ettergjøring.
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Ved vurderingen må åpenbart kvantitative forhold spille en 
rolle - hvor stor del av databasen er det som utnyttes. Men 
denne kvantitative vurderingen må sikkert suppleres med en 
kvalitativ vurdering: Hva slags krenkelse er det som finner 
sted. Her vil man f eks legge vekt på hvor stort arbeid det 
opprinnelig har vært å etablere databasen; om den som gjengir 
deler av den, også utnytter renommé som den opprinnelige data
basen har opparbeidet mv. Det kan ikke være uriktig å si at 
man i den kvalitative vurderingen vil legge vekt på hvorvidt 
gjengivelse av elementer fra den første databasen er loyal 
bruk av denne basen eller ikke. Man vil altså trekke inn 
momenter av konkurranserettslig karakter. Dette er ikke una
turlig, ettersom også generalklausulen i markedsføringsloven 
etter omstendighetene vil kunne påberopes.

Kriteriet "ettergjøring" kan kanskje virke vagt. Det gjelder 
imidlertid generelt for bestemmelsen. I forhold til vern av 
databaser er det ingen oppfordring til å revidere dette krite
riet spesielt - en revisjon må ha et mer generelt utgangs
punkt. Likevel er det grunn til å understreke at ved en revi
sjon må man ha for øyet at (1) databaser vil være et praktisk 
viktig eksempel på kataloger, og (2) at databaser i praksis 
lett vil kunne utnyttes på flere måter enn tradisjonelle kata
loger - særlig i forbindelse med kopiering av deler av databa
ser og inkorporering i andre databaser.

Vernetiden er satt til 10 år etter utløpet av det år da arbei
det ble utgitt (ål § 43, 1.ledd if). I denne bestemmelsen lig
ger det en forutsetning om at kataloger typisk blir utgitt i 
åndsverklovens forstand. Databaser vil typisk ikke bli utgitt, 
men bare offentliggjort etter den tradisjonelle terminologien. 
Etter gjeldende rett vil derfor databaser ha en vernetid som 
er ubestemt lang. Dette kan anses som en ubegrunnet forskjell 
mellom utgitte og offentliggjorte kataloger, i alle fall når 
offentliggjørelsen skjer ved et datamaskinbasert informasjons
system og databasen - eller deler av den - er direkte til
gjengelig for brukerne i skriftlig form. Imidlertid skal man
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kanskje ikke hefte seg foj mye opp i dette poenget ettersom 
vernetiden også på grunn av den stadige fornyelsen av databa
sen i praksis kan bli helt ubestemt.

Etter forslaget foran om tillegg til al § 8, vil imidlertid et 
verk offentliggjort ved et datamaskinbasert informasjonssystem 
også være å anse som utgitt hvis eksemplarer kan fremstilles 
med samtykke av rettighetshaveren. Dette gjelder også selve 
databasen. Hvis man derfor velger forslagets løsning, vil det 
i disse tilfellene væ/.e klart fra hvilket tidspunkt vernetiden 
begynner å løpe. Imidlertid vil avtalen typisk inneholde for
bud mot "nedlasting", dvs fremstilling av eksemplarer som 
omfatter hele da4abasen eller vesentlige deler av den. Dermed 
er man tilbake til utgangspunktet - vernetiden blir ubestemt.

Eti er et dansk forslag gis et alternativt utgangspunkt for 
vernetiden - nemlig "det år, da arbejdet blev frembragt", sml 
foran i kap 2. Som nevnt vil databaser ofte endres, og av den
ne grunn vil det kunne være rettstekni ske problemer i forbin
delse med beregningen av utgangspunktet for fristen, jfr 
straks nedenfor.

En annen mulighet ville være helt generelt å endre utgangs
punktet for fristen fra "utgitt" til "offentliggjort". For de 
tradisjonelle kataloger, vil disse to tidspunkt falle sammen, 
og endringen ville derfor i forhold til disse ikke medføre en 
realitet. For databasene ville man da avklare forholdet, og få 
et nokså klart utgangspunkt for beregningen av fristen. Det 
går ikke så langt som det forslag som er nevnt foran, hvor 
ikke-utgitte og ikke-offentliggjorte kataloger kan falle i det 
fri. I praksis oppnår man imidlertid den samme virkning.

Imidlertid løper vernetiden for det "arbeid" som på dettt- 
tidspunkt ble utgitt eller - etter forslaget - offentliggjort. 
En database vil typisk vedlikeholdes ved at (1) nye elementer 
blir lagt til, og (2) eksisterende elementer blir slette^ 
eller endret for til enhver tid å gi e* korrekt bilde av det
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område databasen skal gi infornasjon om.

Man kan som eksempel ta retislige informasjonssystemer, 
hvor det i databasen med lover dels vil bli lagt til nye 
lover og dels bli foretatt slettinger og endringer i eldre 
lover.

Oppdateringsfrekvensen vil være forskjellig fra system til 
system, i enkelte systemer vil endringer kunne skje fra time 
til time - f eks systemer for verdipapir- eller valutakurser.
I andre systemer vil endringt-ne kanskje bare skje månedlig 
eller kvartalsvis.

Omfanget av endringene vil også kunne være vidt forskjellige.
I enkelte systemer vil alle opplysningene skiftes ut i løpet 
av en kort periode, og bare selve strukturen være en inva
riant (igjen kan systemet for verdipapir- og valutakurser være 
et eksempel). I andre systemer v?1 endringene bare bestå i at 
nye opplysninger legges til, mens alle de gamle beholdes 
(f eks et system som dokumenterer dommer, hvor nye dommer leg
ges til, mens gamle belioldes).

Under enhver omstendighet er endringer typisk for datama
skinbaserte informasjonssystemer. Basen på to tidspunkt med et 
visst mellomrom (som i alle fall vil være kortere e:>n ett år, 
enn si ti år), vil mangle iden.itet.

Ikke enhver endring i en katalo<j (eller åndsverk) vil være av 
en slik karakter at det er naturlig å si at en ny katalog (el
ler et nytt verk) oppstår. For åndsverk er det naturlig å kre
ve at endringen skal ha karakter av bearbeidelse , dvs at den 
representerer en selvstendig, skapende- innsats - også end
ringen har åndsver !;kvalitet. For kataloger må det analoyt til 
dette være naturlig å si at hvis r-ndringen i seg selv repre
senterer en sammenstilling av et større antall opplysninger, 
vil den nyte et selvstendig katalogvern. Og hvis den da inkor
poreres i en eksisterende katalog (i form av tillegg, endring-
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er og s-lettinger) vil dei oppstå en ny katalog for hvilken en 
selvstendig vernetid løper.

Det vil altså bero på et skjønn når endringen har en tilstrek
kelig "katalogkvalitei-". Man får kanskje også problem med 
trinnvise endringar, hvor hver endring sett isolert ikke har 
den nødvendige kvalitet, men hvor summen av mange :;like end- 
ringer vJ.l ha det.

I praksis nå det likevel anta:- at for en database vil end
ringene i løpet av forholdsvis kort tid bli så store at man 
vil si at e:> ny katalog oppstår, og at ny vernetid begynner å 
løpe. Den "gamle" katalogen finnes ikke lenger - den mangler 
kommersiell verdi, og vil antagelig rent fysisk ikke lenger 
eksistere. Dermed vil databasene være en slags dynaniske kata
loger si m i praksis nyter e J vern mot ettergjøring som er 
ubegrenset i tid.

Dette kan ikke oppfattes som noen avgjørende innvending ved 
anvendelsen av ål § 43 - bare som en konsekvens av bestemmel
sens anvendelse på databaser. Det synes ikke mulig å finne 
frem til et utgangspunkt for fristberegning knyttet til selve 
databasen - tilblivelso, utgivelse eller offentliggjøring - 
hvor dette ikke vil gjøre seg gjeldende.

3.5.2 Særlig orn vern av strukturen i en database

Til nå er databaser omtalt som en samling av opplysninger, 
hvor elementene kan være egne verk. Det typiske er imidlertid 
at databasen er en strukturert samling av opplysninger. Og 
man kan ikke utelukke at selve strukturen er vernet av al 
§ 43.

Et typisk databasesystem registrerer opplysninger i henhold 
til et på forhånd oppsatt skjema. Man kan f eks tenke seg et
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skjema for registrering av bøker:

Forfatter/redaktør: (ref forrige/neste)
Tittel:
Antall sider:
Forlag: (ref forrige/neste)
Utgivelsesår:
Utgivelsessted:

Den enkelte bok blir så registrert etter dette skjemaet, og 
systemet tillater dermed brukeren f eks å spørre om

FINN (en bok med)
UTGIVELSESSTED = OSLO 
OG
FORLAG = GYLDENDAL

Systemet vil da identifisere alle bøker som tilfredsstiller 
disse to betingelsene.

Dessuten er det i strukturen spesifisert at to av rubrikkene 
skal kjtdes gjennom databasen. Vi tenke oss ai bøkene ligger i 
en kronologisk rekkofølge. Men finner man en bok av en bestemt 
forfatter, elier utgitt på et bes'emt forlag, kan man be om å 
se "neste" eller "forrige" bok skrevet av den aktuelle forfat
teren eller utgitt på det aktuelle forlaget. Gjennom den kro
nologiske strukturen er det altså tredd kjeder som knytter 
sammen forfattere og forlag.

Dette er eksempel på en svært enkel struktur. Åpenbavt vil det 
for bestemte formål kunne være skjema med et m^.get stort 
antall rubrikker, og med m :tnge flere former for relasjoner 
mellom rubrikker i forksjellige skjema enn eksemplifisert.

Det synes noksa klfrt at en slik struktur er en "formular" i 
den forstand som ål § 43 bruker uttiykket, og at den derfor 
kan være gjenstand for et selvstendig vern etter bestemmel-



123

sen. Imidlertid er ikke dette noe selvfølgelig utgangspunkt - 
for at fo:mularet skal nyte ot vern, må det kunne kvalifiseres 
som katalog. Det kan altså ikke være for trivielt eller opp
lagt - det eksempelet som er gitt foran, vil åpenbart ikke 
være kvalifisert til vern ette? ål § 43. Men unntaksvis vil 
man nok kunne finne strukturer som vil være "formular" i den 
betydning som ål § 43 bruker uttrykket.

I forhold til slike formularer, vil vernetiden begynne å løpe 
ved utgivelsen. Formularet er implisitt i enhver utskr.ift fra 
det datamaskinbaserte info: masjonssystemet, og derfor vil 
etter kort tid et tilstrekkelig antall eksemplarer være spredt 
blant almenheten til at formularet må anses å være utgitt 
etter den tradisjonelle bestemmelsen i gjeldende rett. Etter 
den foreslåtte supplering av ål § 8, vil utgivelsen falle sam
men med offentliggjøring gjennom det datamaskinbaserte sys
temet. Etter den foreslåtte endring av vernetidens utgangs
punkt i ål § 43 fra "utgitt" til "offentliggjort", blir også 
resultatet det samme.

I forhold til slike formularer vil heller ikke vernetiden 
avbrytes vf.d at selve databasen oppdateres - da må selve 
strukturen av opplysningene endres. Strukturen vil altså være 
langt mer stabil enn selve basen, og man kan altså lett få en 
situasjon hvor strukturen faller i det fri etter ål § 43 mens 
basen fremdeles er vernet.
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3.6 Kasuistikk 

Al § 8

Foran under pkt 3 . 2  er det foreslått at man bør overveie en 
presisering av legaldefinisjonen nv "utgitt" i ål § 8, 2.ledd 
slik at leddet blir lydende som følger:

"Et åndsverk er utgitt når et rimeljg antall eksemplar av 
verket med opphavsmannens samtykke er brakt i handelen, 
eller på annen måte er spredt blant almenheten. Ft verk 
offentliggjort ved datamaskinbasert informasjonssystem 
er utgitt hvis almenheten med opphavsmannens tillatelse 
kan fremstille utskrifter eller lignende eksemplarer av 
verket."

Hvis man ikke innfører en slik endring, vil det si at databa
ser og verk som inngår i da* abaser, vil være offentliggjort, 
men ikke nødvendigvis utgitt. Imidlertid vil det over tid skje 
en eksemplarfremstilling av verk som gjøres tilgjengelig ved 
et datamaskinbasert informasjonssystem, slik at det etter en 
stund vil være å anse; som "utgitt" etler den gjeldende defi
nisjonen i ål § 8, 2 . ledd. Det anses imidlertid både praktisk 
og rettsteknisk uheldig at "utgitt" ikke refererer seg til et 
klart tidspunkt, og at det ifcke er lett å konstaiere hvorvidt 
et verk er utgitt eller ikke. Derfor foreslås tillegget, som 
nærmest må betraktes r.om en presisering ctv legaldef inis jonen 
for et spesialtilfelle.

Endringen er nærmere begrunnet foran under pkt 3 . 2 .
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deise på offentliggjorte verk r.om ikke er utgitt, vil det i 
dette avsnittet gjennomgås hvilke konsekvenser alternativene 
vil la for disse reglene

Al § 11

Etter ål § 11 l<an enkelte eksemplar av et verk fremstilles til 
privat b uk. Bestemmelsen gjelder "offentliggjorte verk", og 
kommer altså til anvendelse uansett om man følger forslagc-t 
til endring av ål § 8 eller ikke.

Hvis man ser på situasjonen hvor en bruker får tilgang til 
verk som del av en informasjonstjeneste vedkommende abonnere: 
på, vil bestemmelf-en gi en selvstendig hjemmel til fremstil
ling av lokale eksemplar av dette verket - både i maskinlesbar 
form og i form av papirutskrifter - noe som forøvrig sikkert 
også vil følge av en naturlig tolkning av abonnementsavtalen.

Imidlertid vil det også gi hjemmel til en eventuell sekundær 
spredning av slike eksemplar, f eks kopiering med sikte på 
oversendelse til en kollega, eventuelt oversendelser i et 
nettverk. Potensielt ligger det her en mulighet for en nyste- 
matisk og intensiv utnyttelse av retten til å fremstille pri
vate eksemplarer.

Man kan for eksempel tenke seg at det finnes et system for 
juridisk litteratur. En bruker vet at det i dette systemet 
finnes en lengre artikkel vedkommende har interesse av, 
men vedkommende ønskor ikke å betale det stipulerte veder
lag for utskrift fra systemet. Imidlertid er vedkommendes 
lokale datamaskinutrustning nettet sammen med mange andre 
brukeres utrustning, og det finnes muligheter i nettet for 
oppslfg på felles "tavler". Her ber brukeren om å bli kon
taktet av noen for å "låne" et maskinlesbart eksemplar av 
vedkommende artikkel. Denne "noen" identifiserer seg, den
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interesserte brukeren knytter secj til det aktuelle lokale 
anlegget og får et privat eksemplar av artikkelen over
ført .

I forbindelse med datamaskinprogrammer ble det foreslått beg
rensning av adgangc-n til å fremstille private eksemplarer.
Også for verk som gjøres tilgjengelig i datamaskinbaserte 
informasjonssystemer vil mulighetene kunne legge9 til rette 
for en intensiv utnyttelse av retten til fremstilling av pri- 
va' e eksemplarer som går utover det som er formålet med ål 
§ 11. Man kan derfor ikke utelukke at en begrensning også bør 
finne sted her. Når en slik innstramnir g ikke foreslås, er det 
for at man mangler erfaring fra denne typen brukermiljøer, og 
dermed erfnring fra hvor alvorlig problemet vil kunne bli og 
hvordan man hensiktsmessig kan begrense kopieringen.

Imidlertid bør det vel fremheves at gjeldende retts grenser 
for eksem^larfremstilling til privat bruk også lett kan kren
kes vrd en systematisk utnyttelse av kopier ingsmulighetene i 
datamaskinbaserte nettverk. Man kan ikke utelukke at en frem
gangsmåte som nevnt i eksempelet foran (hvor man altså "aver
terer" etter et eksemplar som grunnlag for et nytt, privat 
fremstilt eksemplar) krenker gren&fene for § 11 slik den er 
utformet i dag.

Bestemmelsen gir også i prinsippet rett til fremstilling av 
private eksemplar av databaser som er samleverk eller ånds
verk, det som foran er blitt kalt nedlasting. En slik nedlas
ting kan bare skje til privat bruk, men man kan altså tenke 
seg at en abo:ment knytter seg til en datamaskinbasert infor
masjonstjeneste bare for nedlasting av den sentrale databasen 
til sitt lokale anlegg, og deretter utnytter basen for eget 
behov.

Dette er lite praktisk med dagens systemer. Lokale anlegg vil 
sjeldep ha den nødvendige kapasitet til å administrere store 
databaser, og kostnadene i forbindelse rned overføring og bruk
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av informasjonstjenesten ville bli store. Man kan *7tså kons
tatere a* bestemmelsen i pr nsippet gir hjemmel for nedlasting 
til privat bruk ute:> at dette bør gi grunnlag for forsøk på 
å begrense denne adgangen i loven. Det er først nedlasting med 
sikte [iå etablering av en sekundær informasjonstjeneste til 
fordel for tredjem-.n n, som gir grunn for bekymring - og den 
hjemles selvsagt ikke av ål § 11.

For databaser som ikke er samleverk eller åndsverk, men bare 
katci'oger, gjelder ål § 11 tilsvarende, jf) ål § 43, 3.ledd. 
Anvendelsen på databaser qua kataloger skaper ikke særskilte 
problemer.

Al § 13

Etter ål § 13 kan man fritere fra "offentliggjort åndsverk" i 
samsvar med god skikk. Det vil si at man kan sitere fra et 
verk som inngår i en database, eller fr.i < n database som selv 
er et slikt verk. Etter ål § 43, 3.ledd gjelder bestemmelsen 
tilsvarende for databaser som er kataloger.

I amerikansk teori har det vært hevdet at adgangen til å site
re kan fø?e til at opphavsretten i forhold til verk lagret i 
datam:)-Vinbaserte informasjonssystemer blar "nibbled away" 
(Kaplan sitert etter Keplinger 1970:]7, jfr også Ulmer 
1971:14).

Tankegangen synes å forutsette at verket kan registreres i et 
datamaskinbasert informasjonssystem u'-en tillatelse av rej-tig- 
hetshaveren. Denne grunnleggende* forutsetningen slår ikke til
- i alle fall ikke for norsk rett (og heller ikke for ameri
kansk rett etter lovendringen i 1976). Dermed må bruken av 
verket i informasjonssys; emet bygge på avtale med rettighets
haveren .
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Naturligvis vil brukeren av et informasjonssystem kunne nøye 
r.eg med å gjøre et utdrag av verket lo.\alt , sml diskusjonen av 
navngivelse fo? an under pkt 3.3. Dette utdraget kan så innfat- 
tes i et større verk som sitat . Men for å gjøre utdraget, må 
brukeren knytte seg til informasjonssystemet, og må betale for 
bruken av dette. Denne betalingen vil (sannsynligvis) også 
omfatte vederlag til rettighetshaveren. Hvis vedei lagsavtalene 
gjøres bruksrelaterte, vil opphavsmannen til det verk det gjø
res utdrag av, fa vederlag selv om b.<re et utdrag til bruk som 
sitat overføres til brukeren.

Hvis vederlagssysVemet gjøres bruks)elatert, vil informa
sjonssystemet måtte registrere hvilke verk som leses (ak
sesseres) av brukeren. Det er imidlertid lite trolig at 
man vil ta omKosiningene med å holde regning med hvor stor 
del av dette verket som brukeren lier om å få overført. Og 
man kan selvsagt ikke kontrollere hvorvidt brukerep lokalt 
fremstiller et eksemplar av verket, eller om et slikt 
eksemplar omfatter hele verket eller bare et utdrag av 
det.

Det er derfor vanskelig a se at sitatretten skal representere 
noe større prinsipielt problem i forhold til de datamaskinba
serte informasjonssystemene enn ellers. Riktignok bør man 
kanskje ta forbehold ettersom det ved lokalt gjenbruk i prak
sis kan bli svært lett å sitere verk man har hentet fra data
maskinbasert e informasjonssystemer. I praksis k.;«n det derfor 
bli et større problem å paf-se på at sitatretten ikke misbru
kes, og at f eks reglene om kildehenvisning overholdes (jfr ål 
§ 24, 2.ledd).

Skal man finne et problem med sitatretten, vil det kanskjt 
ligge pa den andre kanten enn antydet ;i den siterte amerikan
ske litteratu.-en. Problemet kan oppstå i forbindelse med bruk 
av sitatretten som hjemmel for etablering av databaser. Man 
kan tenke seg forsøk på å etablere databaser med "sitater" fra 
vitenskaof«! i fi 1 ift-P
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med god skikk, og dermed ikke tillatt etter gjeldende lov.

Konklusjonen vil derfor på ny være at den nye teknologien kan 
legge forholdene til rette for en iver intensiv utnyttelse av 
sitatretten, og dermed kreve større årevåkenhet for å håndheve 
grensene i gjeldende rett. På det nåværende tidspunkt synes 
det imidlertid ikke å være noe behov for lovendring.

Al § 14

Ål § 14 gir en fordel til "aviser og tidsskrifter" i forhold 
til aktuelle artikler i andre aviser og tidsskrifter. Her bør 
uttrykket "aviser og tidsskrifter" tolkes nokså snevert. Hvis 
en informasjonstjeneste etablerer seg som et "elektronisk 
magasin" eller "en edb-avis", bør den ikko nyte godt av den 
fordelen som de tradisjonelle nyhetsmedia nyter etter bestem
melsen - heller ikke bør tradisjonelle aviser eller tidsskrif
ter kunne hente stoff fra nye datamaskinbaserte informasjons
tjenester i henhold til denne bestemmelsen.

Begrunnelsen for å holde på en snever tolkning <iv ål § 14 er 
at den refererer seg til en bestemt del av mediabildet hvor 
egenskaper ved trykte media (aviser og tidsskrifter) danner en 
del av begrunnelsen for bestemmelsen - typisk det enkle for
hold at aviser har et visst geografisk dekningsområde som gjør 
låneregelen meningsfu.11. Det forhold at bestemmelsen ikke er 
utvidet til nyhetsstoff i etermedier gir også en supplerende 
begrunnelse for snever tolkning.



130

Etter ål § 15 kan det i

"... samleverk, bestent til bruk ved gudstjeneste eller 
undervisning ... tas inn mindre deler av litterære eller 
vitenskapelige verk og musikkverk elle: slike verk av lite 
omfang, når 5 år er cjått efter utløpet c<v det år da verket 
ble utgitt."

Foran er det nevnt at databaser kan ha karakter av samleverk.
I kraft av denne bestemmelsen kan man altså tenke seg etablert 
datamaskinbaserte informasjonstjenester hvor databasen er et 
samleverk, og hvor eksemplarene av verk nom inngår i samlever
ket, er fremstilt etter ål § 15. DeJte er slett ikke en uprak
tisk mulighet.

I forbindelse med integrering av edb i samfunnsfaglig- og 
morsmålsundervisning i videregående skole c r  det f eks ved 
Universitetet i Trondheim startet et prosjekt ved navn 
Skoleindex hvor formålet nettopp er å etab!ere en datama
skinbasert informasjonstjeneste med e’ innhold som er 
egnet for å brukes i skolen.

Denne muligheten foranlediger ikke noe behov for lovrevisjon. 
Likevel bør det understrekes at ål § 15 ikke gir hjemmel for 
etablering av slike tjenester som både kan tjene skole og 
f eks et hjemmedatamarked. Her må den tradisjonelle vurdering
en av ål § 15 legges til grunn.

Imidlertid forutsetter ål § 15, 3.ledd at det betales 
vederlag til opphavsmannen. Vederlaget er i dag beregnet 
etter en bestemt indeksregulert kronesats for prosra og 
lyrikk pr side o<j pr 1 .000 eksemplarer. Dette vederlfigs- 
systemet forutsetter samleverk i bokform (lesebøker), og 
kan ikke uten videre anvendes på databaser. Hvis noen der

Al § 15
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for ønsker å etablere en database med hjemmel i ål § 15, 
er det nødvendig enten å komme frem til en avtale med opp
havsmenn eller deres organisasjoner om vederlagsspørsmå- 
let, eller få dette iivgjort på den måten som bestemt i 
forskriftene etter ål § 51.

Det kan også bli aktuelt å innlemme verk som er offentliggjort 
ved datamaskinbaserte informasjonssystemer i samleverk - enten 
tradisjonelle samleverk eller databaser som kvalifiserer som 
samleverk. For litterære eller vitenskapelige verk - som er de 
praktiske eksemplene - er betingelsen at de skal være utgitt, 
og at en bestemt periode skal være gått etter utgivelsen. 
Hvorvidt verk som bare offentliggjøres gjennom datamaskinba
serte systemer skal kunne innlemmes i slike samleverk, vil 
altså i en viss grad bero på hvorvidt man bygger på den tra
disjonelle definisjonen av "utgitt" i ål § 8, eller den fore
slåtte endrede definisjonen. Bygger man på den tradisjonelle 
definisjonen, må man først konstatere at en sekundær eksemp- 
laifremstilling hos brukerne tilfredsstiller kravet om at det 
nødvendige antall eksemplarer skal være spredt blant almenhe- 
ten.

Hvis kravene ellers er tilfredsstilt, vil slike verk kunne 
innlemmes i samleverk. Dette foranlediger heller ingen sær
skilte problemer. Ål § 15 illustrerer imidlertid at det kan 
være rettsteknisk hensiktsmessig å ha et klart tidspunkt for 
når utgivelse kan anses å ha funnet sted.

Ål § 43 om kataloger har ingen henvisning til ål § 15. Det 
betyr at hverken en katalog i sin helhet eller mindre deler av 
denne i kraft av ål § 15 kan irnlemmes i et slikt samleverk. 
Når det gjelder mindre deler av en katalog, hvor delene ikke 
nyter vern som åndsverk, vil det ofte ikke representere en 
krenkelse av katalogvernet å innlemme disse mindre delene. Men 
det kan kanskje virke paradoksalt at hvis databasen kvalifise
rer som åndsverk, så kan mindre deler av dette verket innlem
mes i et samleverk. Hvis databasen bare kvalifiserer som kata
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log, finnes det imidlertid ingen hjemmel til å innlemme mindre 
deler i samleverket - her må man falle tilbake på hovedregelen 
om at man ikke må krenke katalogvernet. Annet enn en kuriosi
tet er likevel ikke dette tilløpet til et sterkere vern for 
kataloger enn åndsverk.

Al § 16

Etter ål § 16 kan det i forskrifter gis nærmere bestemmelser 
om overføring av offentliggjorte åndsverk til innretning som 
kan gjengi det. Etter henvisningen fra ål § 43 er denne bes
temmelsen også gjort gjeldende for kataloger. Ål § 16 er forrm 
diskutert i forbindelse med datamaskinprogrammer. Også i for
hold til databaser har bestemmelsen en viss; interesse.

For det første kan bestemmelsen etter sin ordlyd gi en hjemmel 
for opprettelse av databaser, eller fremstilling av maskinles
bare eksemplarer av åndsverk. Den går etter sin ordlyd lenger 
enn ål § 15, ettersom det ikke er noe krav om at åndsverket 
inngår i et samleverk. Etter bestemmelsen kan forskriftene gi 
hjemmel til at man innen undervisningsvirksomhet kan fremstil
le maskinlesbare eksemplarer av åndsverk.

For det andre kan bestemmelsen etter sin ordlyd gi hjemmel for 
nedlasting av databaser for gjenbruk i undervisningsvirksom
het .

Det synes ikke å være noe behov for en omfattende tvangslisens 
til hverken konvertering av verk til maskinlesbar form eller 
nedlasting av databaser for undervisningsvirksomhet. Man kunne 
derfor tenke seg å innføre en begrensning i hjemmelen til å gi 
forskrifter, f eks som et nytt 3.pkt:

"Denne regel gir heller ikke rett til fremstilling av 
eksempla? i datamaskinlesbar form."
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Hvis man gikk inn for en slik bestemmelse, ville den foreslåt
te presisering for datamaskinprogrammer bli overflødig. Det 
ville føre til at for bruk i undervisningen måtte man finne 
hjemmel for eksemplarfremstilling enten i abonnementsavtalen 
med den aktuelle informasjonstjenesten, i ål § 11 om privat 
bruk eller i en bestemmelse som svarte til den gjeldende mid
lertidige lov om fotokopiering (som man kunne tenke seg utvi
det til også å gjelde annen form for eksemplarfremstilling).

Det er imidlertid tvilsomt om det er hensiktsmessig i denne 
omgang å gripe inn i ordlyden til ål § 16. Man har her tross 
alt å gjøre med en hjemmel til å gi forskrifter, en hjemmel 
som til nå er blitt forholdsvis restriktivt utnyttet. Selv om 
man altså ikke griper inn i ordlyden, vil det ikke oppstå noen 
rett til å fremstille slike eksemplarer som nevnt foran. Hel
ler ikke eksisterer det her et slikt påtrengende behov som i 
forhold til datamaskinprogrammer å klargjøre i selve lovteks
ten hvor grensen går.

Dessuten arbeides det allerede med en revisjon av ål § 16, og 
denne revisjonen tar sikte på å innarbeide i lovteksten en 
begrensning av forskriftshjemmelen til kringkastede program
mer, slik at den antydede vide tolkningen av bestemmelsen blir 
avskåret.

Man vil da kanskje sitte igjen med det forhold som også er 
berørt annet sted, nemlig at selve definisjonen av kring
kasting i kringkastingsloven er noe uheldig, ettersom den 
etter sin ordlyd kan synes å omfatte datamaskinbaserte 
informasjonssystemer. Men dette problemet må man anta at 
vil bli angrepet direhte gjennom kringkastingsloven, og at 
det ikke representerer noe aktuelt spørsmål i forhold til 
ål § 16. Jfr nedenfor om ål § 20.

Det synes derfor som om det foreløbig ikke er oppfordring til 
å foreslå en endring av forskriftshjemmelen. Hvis man imidler
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tid skulle ønske å utnytte hjemmelen til å gi forskrifter om 
fremstilling av eksemplarer i maskinlesbar form eller nedlas
ting fra databaser, er det all mulig grunn til å understreke 
at man da forutsetter at forskriftsendringen blir gjort til 
gjenstand for en omfattende høringsbehandling, og at konsek
vensene for markedet for informasjonstjenester nøye blir vur
dert .

Al § 17

Etter ål § 17, 1.ledd kan eksemplar av "utgitt litterært eller 
vitenskapelig verk" fremstilles i blindeskrift. Denne bestem
melsen har potensielt stor praktisk betydning i forbindelse 
med datamaskinbaserte informasjonssystemer, og gjør for så 
vidt begrensningen til utgitte verk interessant.

Som lokalt utstyr kan man bruke en talende terminal. Slike 
terminaler er ikke i vanlig bruk ennå, men har i flere år vært 
i eksperimentelt bruk. I tillegg til å vise teksten på skjer
men, leses teksten høyt av en stemmegenerator. Denne styres av 
et program som representerer reglene for konvertering av et 
bestemt språk til fonemer, dvs tale. Hastigheten kan styres 
fra terminalen, slik at systemet kan lese svært raskt gjennom 
deler av dokumentet som er mindre interessante.

Eksempel på bruk av et slikt system - og av braille-skri- 
vere, som omtales nedenfor - finnes i Sensory Assistance 
Centre ved Department of Justice, Washington DC. SAC er 
etablert som et "fremtidens kontor" for blinde og svaksyn
te jurister, basert på departementets datamaskinbaserte 
informasjonstjeneste JURIS.

Hvis man ønsker et eksemplar av teksten i blindeskrift, tar 
man på vanlig måte ut et papireksemplar. Braille-skrivere kan 
knyttes til anlegget, som raskt skriver ut eksemplarer i blin
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deskrift.

På denne måten kan det altså lett fremstilles eksemplarer av 
verk siom finnes i maskinlesbar form i blindeskrift. Den som er 
knyttet som abonnent til en informasjonstjeneste, kan gjennom 
anskaffelse av egnet, lokalt utstyr fremstiJle eksemplarer i 
blindeskrift for eget bruk. Sett fra tilbyderens side Kan ikke 
formen på utskriften bety noe - om hvorvidt den har form av en 
vanlig skrevet utskrift teller en utskrift i blindeskrift. 
Abonnenter har altså ikke behov for ål § 17, 1.ledd som hjem
mel for fremstilling av eksemplar i blindeskrift.

Ål § 17, 1.ledd gir heller ingen hjemmel for fremstilling av 
maskinlesbare eksemplarer, f eks med sikte på en inforna- 
sjonstjeneste for blinde eller for en sekundær fremstilling av 
eksemplarer i blindeskn if t . Ål § 17, 2. ledd (jfr nedenfor) kai. 
imidlertid her være relevant.

Hvis imidlertid et verk foreligger i maskinlesbar form, gir å.l 
§ 17, 1.ledd hjemmel til å fremstille det i blindeskrift. Det
te er faktisk en nokså dramatisk utvidelse av områ/let for 
§ 17, l.ledd. Til nå har det vært store kostnader forbundet 
ved å frems-ille eksemplar i bl ndeskrift - noen måtte skrive 
av et eksemplar i vanlig skiift. Men i forhold \il datamaskin
baserte systemer er det bare spørsmål om å tilknytte korrokt 
lokalt utstyr. Hvis en abonnent får overført eksemplarer av 
verk i maskinlesbar form, vil denne abonnenten kunne starte en 
regulær forlagsvirksomhet i ly av ål § 17, l.ledd - uten å 
betale vederlag til rettighetshaverne.

Dette gjør det kanskje nødvendig å revurdere prinsippet i ål 
§ 17, l.ledd - selv om man her jo bør ha in mente at antallet 
potensielle kjøpere av disse eksemplarene naturlig begrenser 
seg til de som faktisk kan lese blindeskrift, og at disse der
for ikke utgjør et stort narked.

Etter ål § 17, 2.ledd kan det i forskrifter bestemmes
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"... at næxmere angitt organisasjon og bibliotek til 
vederlagsfritt utlån til blinde og vanføre skal hii rett 
til på nærmere fastsatte vilkår å fremstille eksemplar av 
utgitt litterært eller vitenskapelig verk gjennom opptak 
på innxetning som kan gjengi det. Opphavsmannen har krav 
på vederlag som utredes av staten." (Etter opphavsrettsut- 
valgets forslag i NOU 1983:35 vil uttrykket "blinde og 
vanføre" erstattes nu::d "funks jonshemmi-de". Det er fores
lått visse andre endringer som ikke er direkte relevante 
for diskusjonen nedenfor.)

Denne hjemmelen gir i prinsippet mulighet for at man kan 
fremstille maskinlesbare eksemplarer av utgitte verk. I prak
sis gir den mulighet for å etablere en datamaskinbasert infor
masjonstjeneste for blinde eller vanføre. Eksemplar av verket 
kan utlånes, og i låneperioden vil låntageren lett kunne frem
stille egne, private maskinlesbare eksemplarer for enten pro
duksjon av eksemplarer i blindeskrift eller fremføring ved en 
talende terminal.

Bestemmelsen bør også ses i sammenheng med ål § 17, l.ledd - 
straks et verk or overført til maskinlesbar form i henhold til 
eventuelle forskrifter gitt med hjemmel i § 17, 2.ledd vil 
eksemplarer i blindeskrift rutinemessig kunne fremstilles av 
de samme verkene.

Man får et inntrykk av at ål § 17 kan åpne for en helt annen 
intensiv bruk av åndsverk enn de>n som skjer i d;ig, nettopp 
fordi den nye teknologien gjør konvertering til tale eller 
blindeskrift enkel.

Ål § 17, l.ledd har umiddelbare virkninger, men det m.- vel 
antas at det ikke er ønskelig å begrense omfanget a’ denne 
tvangslisensen - og at det heller ikke er et behov, ettersom 
markedet for braille-eksemplarer knapt er kommersielt interes
sant .
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Etter ål § 17, 2.ledd må man først åpne for en utnyttelse nom 
antydet ovenfor i forskrifter. Skulle man velge å forsøke det
te, vil man straks se at en generell informasjonstjeneste for 
blinde eller vanføre vil kunne misbrukes - de maskinlesbare 
eksemplarene i databasen vil jo være like interessante for 
andre brukere. Det vil derfor være et alvorlig kontrollproblem 
knyttet til en slik ordning. Men disse mulige problemene synes 
ikke å være grunn god nok til å begrense forskriftshjemmelen.
I stedet får man forutsette at hvis man ønsker å utnytte hjem
melen i /«1 § 17, 2. ledd, må man utrede detaljert hvordan et 
eventuelt informasjonssystem skal utformes, og hvordan m.un 
skal sikre seg mot misbruk. Man må også finne frem til en 
egnet vederlagsordning (sml ål § 17, 2.ledd, 2.pkt). Kommenta
rer til et slikt forslag må selvsagt også innhentes gjennom 
høringsrunder. Ettersom en forsvarlig behandling av en slik 
utvidet bruk av ål § 17, 2.lfdd synes sikret gjennom utarbei
delse av forskrifter, synes det uønsket å begrense hjemmelen 
og i loven hindre en utvikling som kan være svært positiv for 
de grupper det er snakk om.

Bestemmelsen knytter seg til utgitte verk. Hvis man ønsker å 
bruke ål § 17, 1.ledd som hjemmel til fremstilling i blin
deskrift av verk som etter den gjeldende bestemmelsen bare er 
offentliggjort i datamaskinbaserte informasjonssystemer, vil 
man måtte endre ordlyden. På samme måte hvis man vil bruke ål 
§ 17, 2.ledd som hjemmel for å fremstille maskinlesbare 
eksemplarer eller lydbøker på grunnlag av verk som etter den 
gjeldende bestemmelsen bare er offentliggjort i datamaskinba
serte informasjonssystemer. Etter forslaget til presisering av 
legaldefinisjonen i ål § 8, 2.ledd vil dette ikke være noe 
problem.

Ål § 43 har ikke en henvisning til ål § 17. For at man skal 
kunne bruke bestemmelsen, må altså enten elementene i databa
sen være åndsverk, eller databasen som sådan må kunne kvali
fiseres som åndsverk. På den annen side kan deler av en kata-
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log fremstilles i blindeskrift så lenge dette ikke represente
rer en ettergjøring av ka'alogen.

Det kan vel reises spørsmål om ikke også kataloger bør kunne 
fremstilles i blindeskrift (at hjemmelen i ål § 17, 1.ledd 
blir utvidet til å omfatte kataloger). Det er vanskelig å se 
noen ulemper ved en slik utvidelse, men dette er et generelt 
spørsmål som vel er like aktuelt i forhold til tradisjonelle 
kataloger som til databaser.

Al § 18

Etter ål § 18, 1.ledd kan et utgitt verk fremføres offentlig 
ved gudstjeneste og undervisning.

Etter diskusjonen foran er man kommet til at skjermbildet rep
resenterer en fremføring av verket. Etter denne bestemmelsen 
vil altså slik fremføring kunne skje offentlig f eks ved 
undervisning. Dette er kanskje ikke direkte upraktisk - f eks 
ved at man i undervisningsøyemed utnytter en kommersielt til
gjengelig informasjonstjeneste og viser skjermbildene enten på 
monitorer med ekstra store skjermer, på flere monitorer plas
sert rundt om i undervisningslokalet eller projiserer det 
forstørret på en skjerm. Uten ål § 18 ville vel en slik frem
føring ikke være lovlig utenfor det private området.

Ål § 18 gjelder bare utgitte verk. Dermed vil etter den gjel
dende definisjonen i ål § 8 verk som bare er offentliggjori 
gjennom datamaskinbaserte informasjonstjenester, ikke kunne 
fremføres som antydet ovenfor. Etter den foreslåtte presise
ring av legaldefinisjonen, vil vanskeligheten bli fjernet.
Hvis man mener at slik bruk i undervisning som er nevnt oven
for overhodet er praktisk, og ønsker man at ål § 18 skal dekke 
denne situasjonen, vil rettstekniske hensyn tilsi at man lar 
bestemmelsen også omfatte verk som er offentliggjort gjennom
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Bestemmelsen gjelder bare åndsverk, dvs at den gjelder for 
verk som er del a^ databaser eller databaser som selv kvalifi
seres som verk. Den gjelder ikke de egentlige databasene, hvor 
elementene ikke har verkshøyde og selve databasen er en kata
log. Årsaken til at man mangler henvisning fra ål § 43 er vel 
først og fremst at man ikke har sett det særlig aktuelt at 
ka< aloger skulle fremføres på tradisjonell måte ved f ek^ dek
lamasjon .

Imidlertid er det også blitt anført at det forbudet i ål § 43 
retter seg mot, nemlig "ettergjøring", ikke vil ramme frem
føring av katalogen. Dette hevdes å være klart forutsatt ved 
bruken av uttrykket "ettergjøring".

Som nevnt tidligere er ikke uttrykket "ettergjøring" særlig 
klart i seg selv, og det kan vel være tvilsomt om en systema
tisk utnyttelse av en katalog ved gjengivelse av skjermbilder 
i offentlig undervisning ikke vil kunne anses som "ettt-rgjø- 
ring". Man må i alle fall være klar over at dette er en form 
for fremføring som lovgiver ikke så som noe aktuelt alternativ 
da loven ble gitt. Selv om det strengt tatt kan være overflø
dig, synes det derfor som om det ville være klargjørende å 
utvide hjemmelen også til fl omfatte kataloger hvis man anser 
at den bruk av informasjonstjenester i undervisningsøyemed som 
er skissert ovenfor, er aktuell. En slik lovendring vil imid
lertid kunne implisere at "ettergjøring" etter omstendighetene 
kan representeres av "fremføring", og endringen må derfor vur
deres i et bredere perspektiv enn den aktuelle bestemmelse.

De øvrige bestemmelsene i ål § 18 synes ikke direkte relevante 
for problemstillingen i denne utredningen, heller ikke de end
ringene som er foreslått av opphavsrettsutvalget i NOU 
1983:35.

datamaskinbaserte informasjonssystemer.
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Det er ingen grunn til å anta at ål § 20 er aktuell for data
maskinbaserte informasjonstjenester. Likevel kan det være 
grunn til å peke på at kringkasting, slik dette er definert i 
kringkastingsloven (1980:36) § 1 nr 2, formelt også kan omfat
te en datamaskinbasert informasjonstjeneste formidlet gjennom 
telenett, og som inneholder mer enn "enkle meldinger" (kl § 1 
nr 3, 1.alternativ). En slik formell tolkning er imidlertid 
aldri blitt påberopt, men den har den interessante konsekvens 
at ål § 20 da også gir mulighet for drift av datamaskinbaserte 
informasjonstjenester. Et visst behov for å bringe definisjo
nen av kringkasting bedre i overensstemmelse med daglig bruk 
av uttrykket, synes det derfor å være.

A l  § 2 0

Al § 21

Etter ål § 21 kan eksemplar av et utgitt litterært eller 
vitenskapelig verk som omfattes av utgivelsen "spres blant 
almenheten eller vises offentlig".

Hvis man holder seg til den gjeldende definisjonen av 
"utgitt", blir bestemmelsen kanskje litt vanskelig å anvende. 
Man har for det første problemet med å bestemme hvorvidt ver
ket er utgitt eller ikke. Hvis man imidlertid finner at verket 
er utgitt, må man bestemme hvilke eksemplarer som omfattes av 
utgivelsen. Det datamaskinbaserte systemet tillater brukerne å 
fremstille lokale eksemplarer av verk som er del av databasen
- både i maskinlesbar form og i form av papireksemplarer. Dis
se eksemplarene skal da altså anses omfattet av utgivelsen, og 
sk.il kunne spres blant almenheten. Dette vil også bli resulta
tet hvis man tar utgangspunkt i den presisering av legaldefi- 
nisjonen i ål § 8 som er foreslått foran.
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Det kan vel her være tvil om hvorvidt man vil si at de lokalt 
fremstilte eksemplarene omfattes av utgivelsen. Man vil knapt 
si at fotokopier av en bok fremstilt med hjemmel i ål § 11 er 
eksemplarer omfattet av utgivelsen. Men det er den vesentlige 
forskjell at når en bok utgis, forutsettes det ikke at leserne 
skal fremstille eksemplarer av boken selv. Når en database 
offentliggjøres, forutsettes det imidlertid at brukerne nor
malt vil fremstille lokale eksemplarer som en del av den ruti
nemessige bruken av systemet, og avtalen må vanligvis tolkes 
som inneholdende en slik tillatelse. Slike eksemplar kan selv
sagt fremstilles også til annet enn "privat bruk". Sml disku
sjonen av definisjonen av "utgitt" foran.

Hvis denne tolkningen er riktig, vil det altså si at et lokalt 
fremstilt maskinlesbart eksemplar omfattes av utgivelsen, og 
dermed fritt kan spres videre blant almenheten. For eksempel 
kan brukeren tilby en sekundær viderespredning i sitt eget 
informasjonssystem - en slags "elektronisk bruktbokhandel". 
Sekundærbrukerne kan fremstille private eksemplarer på grunn
lag av disse sekundæreksemplarene, men sekundæreksemplarene er 
knapt omfattet av utgivelsen av primæreksemplarene. Imidlertid 
kan man ikke se forskjell på primær, sekundær eller senere 
generasjoners eksemplarer.

Dette vil skape en vanskelig situasjon for opphavsmannen og 
tilbyderen av informasjonstjenesten. Det vil i praksis si at 
de mister kontrollen med verket straks det er utgitt. Nettopp 
datamaskinbaserte systemers evne til kopiering og eksemplarf- 
remstilling gjør de datamaskinbaserte informasjonssystemene 
sårbare for sekundær utnyttelse. Noen av de samme argumentene 
som er anført i NOU 1983:35 til fordel for en særlig begrens
ning av ål § 21 for videogrammer kan også benyttes her.

Det finnes flere muligheter for en slik begrensning. Man kunne 
tenke seg å modellere den etter bestemmelsen for spredning av 
filmverk - dvs at retten til viderespredning er begrenset til 
eksemplar i maskinlesbar form som er fremstilt med sikte på en
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slik spredning. Da villf- m.nn altså åpne for et behundærmarked 
av verk som utgis f eks på fleksiplater el.ler lagret i integ
rerte kretser inkorporert i innsatser. Imidlertid ville dette 
ikke bare omfatte tekster, men også - og typisk - datamaskin
programmer. Dermed er man tilbake til diskusjonen i pkt 2 
foran, og åpner det hull man tettet i ål § 11.

Det synes derfor som om den rettsteknisk enkleste regel er å 
forby omsetning av eksemplarer i maskinlesbar form etter ål 
§ 21. Det vil si a* en slik omsetning må bygge på samtykke av 
opphavsmannen. En kjøper kan fremdeles videreselge et eksemp
la.» av et åndsverk i maskinlesbar form, men kan ikke starta en 
spredning til almenheten ved f ekE å åpne en "elektronisk 
bruktbokbutikk" .

Ål § 21 regulerer ikke fremføring, bare visning. Det vil 
altså si at man ikke med hjemmel av denne bestemmelsen kan 
fremvise skjermbilder av beskyttede verk til almenheten.

Likevel bør det fremheves at det skal ytterst sterke grunner 
til a særbehandle litterære eller vitenskapelige verk som gjø
res tilgjengelig i en bestemt form. I denne omgang er det der
for ikke foreslått endringer i ål § 21, bl a fordi omsetninger 
av beskyttede verk i datamaskinbaserte informasjonstjenester 
ennå har et sterkt begrenset omfang. Imidlertid vil den tek
niske utviklingen - og endringer i bruk og omsetning av ånd
sverk - gjøre det nødvendig å ha bestemmelsen under oppsikt 
med sikte på en løpende vurdering av hvorvidt den virker tilf
redsstillende .

Som nevnt er det i et dansk forslag foreslått en mer omfatten
de revisjon av konsumsjonsreglene. Forslaget inneholder bl a 
en bestemmelse om at "edb-programmer, som er udgivet på mag
netbånd eller -plader eller i en lignende maskinlæsbar form" 
ikke kan spres videre til almenheten "gennem udlån eller udle- 
je". I en annen bestemmelsr begrenses retten til å vise eller 
utstille eks pmnlarpr av 1 i 1- hpr»rp uurlt
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"... ved brug af tekniske hjælpemidler, såsom ... databa- 
serede informationssystem</r, hvis værkets innhold derigen- 
nom gøres tilgængeligt for almenheden."

Forlagsavtaler

Som nevnt foran, vil avtalen mellom en opphavsmann og en til
byder av datamaskinbaserte informasjonstjenester nærmest svare 
ti] en forlagsavtale. Imidlertid komiuer ikke dette avsnittet i 
åndsverkloven (ål § 31-38) direkte til anvendelse på denne 
typen avtaler, ettersom det her ikke er naturlig å snakke om 
en mangfoldiggjøring gjennom trykk eller utgivelse i denne 
formen (jfr ål § 31, l.ledd).

Det er grunn til å tro at en kontraktspraksis etterhvert vil 
vokse frem, og at det på det grunnlaget kan bli aktuelt med 
supplerende bestemmelser. Inntil videre er det imidlertid ikke 
naturlig å foreslå endring i de gjeldende bestemmelser, eller 
supplere dem med nye.

Al § 43

Under henvisning til diskusjonen foran, foreslås det at ål § 
43, 3.ledd endres ved at lovhenvisningene suppleres:

‘’Bestemmelsene i § 11 første ledd, § 13, § 16 onnet ledd, 
og § 17, l.ledd gjelder tilsvarende."

Denne bestemmelsen vil altså gi hjemmel for fremstilling av 
kataloger i blindeskrift.
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3.7 Forholdet mellom åndsverkloven (med de foreslått*?
endringene) og W.CPOs og UNESCOs anbefal n Lnger om "the use 
of computer system*, for access to works"

WIPO og UNESCO utarbeidet i "The second committee of govern- 
mental experts on copyright problems arising from the use of 
computers for access to or the creation of works" (Paris 
7.-11.6.1982) visse retningslinjer som særlig kommer til 
anvendelse for tilgang til åndsverk ved datamaskinbaserte sys
temer - altså de spørsmål som er behandlet i dette kapittelet. 
Denne rekommandasjonen ble i desmber 1983 tiltrådt av ekseku- 
tivkomitéene for Bern- og Verdenskonvensjonene på et møte i 
Geneve.

Rekommandasjonen, som er gjengitt som vedlegg, gj.r i 12 artik
ler visse retningslinjer for anvendelse av opphavsretten på 
datamaskinbaserte inrormasjonssystemer. For ordens skyld skal 
det artikkel for artikkel ko:t diskuteres hvorvidt anbefal- 
ningene skaper noen problemer i forholdet til norsk åndsverk
lov med de ondringer som er foreslått.

Del 1: "Subject-matter to which the recommendation apply"

Art 1

Art 1 fast£»l£r at anbefalnimjene kommer til anvendelse på 
åndsverk, og at visse bibliografiske data ikke anses som slike 
verk. Bestemmelsen er uproblematisk - anmerkningen om bibliog
rafiske data har sin historiske forklaring i at mye av forar
beidet innen WIPO og UNESCO brukte bibliografiske informa
sjonssystemer nokså ensidig som eksempel på datamaskinbaserte 
informasjonssystemer.
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Art 2 regner opp mulige kategorier av vernede verk. Igjen ser 
man hvordan forarbeidene til rekommandasjonen har påvirket 
klassifiseringen. Ingen h v  dem skaper særlige problemer for 
no: sk rett.

Den første ka< egorien (art 2(a)) omfatter "full texts", som er 
et lite teknisk uttrykk, men karakteriserer dels en metode for 
søking i databaser (tekstsøkesyetemer), dels en må«-e å repre
sentere kildene på. Man skulle tro det siste V c»r hva det her 
hentydes til, men ordlyden "other complété représentations of 
protected work" synes å lede tanken i retning av at "full 
texts" er en spesiell representasjonsmetode - noe som iJ<ke 
er tilfelle.

Den andre kategorien (art 2(b )) omfatter "abbrivated représen
tations" som se3v er verk, typisk et sammendrag.

Den tredje kategorien 'art 2(c)) omfatter "collections and 
compilations of informations". Med de'te sikter man tydeJigvis 
til de "egent]ige" databaser - eksempelet som nevnes er en 
samling og kompilasjon av bibliografiske data. En slik samling 
vil kunne vô~re et åndsverk i seg selv i Norge, men vil typisk 
være en kaialog. Artikkelen krevei imidlertid ikke at denne 
kategorien skal kvalifiseres som verk av nasjonaj lovgivning, 
bare eit vernede verk kan omfatte denne kategorien.

Den fjerde kategorien (art 2(d)) omfatter "thesauri and simi- 
lar works" . Dette e: en gåtefull kategori, ettersom det syner; 
å være full identitet mellom denne og den foregående. Er. 
tesaurus er - som fo: så vidt er forklart i rapporten fra eks
pertkomitéen avsnitt 28-29 - en definisjon av betydning av 
termer og relasjcnen mellom dem. Den brukes i forhold til 
in'o: masjonssystemirr på to forskjellige måter, dels til å 
kontrollere et indekseringsvokabular ved utforming av dokunen-

Art 2
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ter, dels som hjelpemiddel for bruke:en ved søking (typisk 
synonymtesaurus). Dermed vil den være en "collection and com- 
pilation" som nevnt i sri. 2(c). Det er vel ikke for sterkt å 
hevde at denne er kommet mfcd b*re på grunn av forarbeidene 
r.oni har tatt utgangs-punkt i eksempler pn datamaskinbaserte 
systemer fra bibliotekr?i 1 jø, hvor tesauri far vært et fremtre
dende hjelpemiddel.

Del 2: "Rights concerned"

Art 3

Denne artikkelen nevner hvilke typer av beføyelser som kan 
være aktuelle for rettighetshnvere i forhold til datamaskinba
serte sys<ener. Det er en min:'.mum>..liste som er nevnt - rettig
hetshaverne kan altså ha beføyelser i tillegg.

Ett€;r art 3 (a) skal rettighetshaverne ha rett til oversettel
ser og andre bearbeidelser - noe som ikke e: selvfølgelig 
etter norsk rett.

Etter art 3(b) skal rettighetshaverne ha iett til å "reproduce 
any work involved", dvs at rettighetshaverne i utgangspunktet 
får enerett t: 1 ekfiemplarfremstillj ng - noe som følgc-r av 
norsk rett.

Etter art 3(c) skal rettighetshaverne ha rett til å gjøre ver
ke'- tilgjengeliq for almenheten "by direc* communicat ion". Av 
mø'erapporten avsnitt 30 fremgår det at dette skal supplere 
eneretten til eksemplfrfremstilling. Som diskutert foran, vil 
en offentliggjørelse ved skjermterminal ikke nødvendigvis 
forutsette eksemplarfremstilling. Mer enn en klarcj jør ing er 
imidlertid ikke dette, og c-tter norsk rett vil offentliggjø
ring ved fremføring eller visning utenfor det p.ivate området 
forutsette rettighetshaverens samtykke.
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Etter art 3 (d ) skal re'. t:ghetshaverens "moral rights" også 
bestå, og som diskusjcnen foran viser, vil ic'eclJe rettigheter 
spille en viss rolle.

Del 3: "Acts concerned"

Denne delen har artik.er om "input" og "output", en oppdeling 
som vel ikke er spesielt relevant i forhold til de rettslige 
problemene, men som igjen er betinget av ditkusjonen i teo- 
ritn, særlig i begynnelsen av 1970-årene.

Art 4 "Input"

Bestemmelsen liar en historisk bakgrunn :. diskusjonen om 1 vcr- 
vidt en maskinlesbaj Jopi av verket er et "eksemplar", not-* som 
vel ikke har vært tvilsomt etter norsk eller nordisk rett. 
Etter bestemmelsen skal "the act of input-" blj ansett for å 
være "reproduction" i henhold til Bern-konvensjcnens art 9(1) 
og Verdenskonvensjonen art IV bis 1.

Det eneste lille spørsmålet rued bestemmelsen er p.es'ieringen 
i annet ledd:

"... a work should be considered as reproduced when it is 
fixed ir * form sufficiently stable to permit its communi
cation to an individual. "

De'/te <:i lart en presise: ■ ng av at hva som foran er l- alt 
"flyktige kop.-er" ikke omfattes av begrepet "eksemplaj " . DeVte 
fremgår av rapporten fra møtet avi:n'.tt 33, hvor det bl a 
heter:
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"Some delegations stated that, i-ufficient stability of a 
form in which a work :„s fixed should be considered from 
the functional side, in the si-nse 1 hat the work can be 
perceived, reproduco-d a y otherwise communicated to the 
public with the aid of a computer system."

Problemet rued formuleringen i frt 4(2) er imidlertid at for 
kommunikasjon til almenheten kreves jo ikke noen s æ j lig "va
rig" kopi - r.oe nan lett kan demonstrere ved å tenke på e4. 
verk formulert munl.ljg for åpen mikrofon, som bare har form .-v 
lyd- og radiobølgei og elektriske signaler, og dermed ikke 
nødvendigvis har forn av noe "eksemplar" - men .som selvsagt 
formidles til almenheten . Hv:'.s man hefter seg ved forklaring
ens kriterier, f eks repjoduserbarhet, skaper imidlertid ikke 
bestemmelsen problemer .

Art 5 "Output"

Etter denne iirtikkelen bør n.tsjonal lovgivning beskytte "out
put of piotected subject-matter" to spesifiserte forhold, og 
artikkelens annet ledd angir at bestemmelser om eksemplar- 
fremstillirg og offentliggjørel nen ("direct commun.lcation to 
the public") bør gjelde disse forholdene.

Art 5 1 a) gjelder produksjcn av eksemplarer. Eksemplene viser 
at man sikter til både konvensjonelle eksemplarer f"hard copy 
print-cut" - igjen en unødvendig slang-preget terminologi), 
maskinlesbare eksemplarer og eventuelt lydfesting. Dette sva
rer til forståelsen i norsk rett.

Art 5 (b ) gjelder ctndre former for offentliggjørelse, bl a "vi- 
sual images". Og&å slik offentliggjøring vil vernes elter 
rorsk rett.
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Denne 1><-stemmelsen inneholder en oppfordring ti] medlemslande
ne oni "express recogn .tion" av opphavsmannen enerett til å 
offentliggjøre verk vod datamaskinbaser» e yystemer. Dette må j 

al.le fall anses til) redsstilt av de foreslåtte bestemmelsene, 
sml f eks forslaget om p. esisering av legal definisjonen for 
"utgitt".

Art 6

"Mora?, rights"

Art 7

Denne bestemmelsen slår fast at de ideelle rettigheter også 
kan komme til anvendelse på verk i datamaskinbaserte systemer, 
og en oppfordring til medlemslandene or» å overvåke dette. Ei
ter norsk rett er de': uten videre klart éit de ideelle rettig
hetene også gjelder for verk i maskinlesbai form.

"Limitations on copyright"

Art 8

I denne bestemmeIsen blir medlem* 1?? dene oppfordret til sé'rlig 
å vurdere avgrensningen av opphavsretten i forhold t il den nye 
teknologien. Henvisningene til F.ern-konvensjonen gjelder art 
9(2) som t;'l i r  ter at nasjonal lovgivning gir rett til unntak 
fra opphavsmannens enerett ti.1 eksemplarfremstill ir g i særlige 
tilfelle Dette* gjelder f eks eKsemplarfremstillir.g t: 1 privat 
bruk. D«?:i gjelder også art 10 1) om sitater, art 10(2) on 
eksemplifisering i i< rbindelse med undervisning, og art 10(3) 
om kildehenvisning. De:» gjelder endelig s: t 10 bis som gjelder 
artikler i aviser og kr ir gk;3titing og nyhetsrepori as je.
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Foran er bestemmelser av denne typen i norsk lovgivning vur
dert - og man har dermed fulgt rekommandasjonens oppfordring.

Art 9

I art 9 åpnes det for at man kan gjøre unntak fra eneretten 
for b>uk av åndsverk i datamaskinbaserte systemer, men det 
understrekes at denne bruken må ligge innenfor rammen av de 
internasjonale konvensjonene. I forslaget er det ikke fores
lått spesielle unntak for datamaskinbaserte systemer, men 
enkelte av de gjeldende avgrensningene i ål kap 2 er blitt 
modifisert slik at de hensiktsmessig også skal omfatte verk i 
maskinlesbar form.

Art 10

Denne bestemmelsen gjelder u-lands protokollen etter Bern—  
konvensjonens Paris-tekst, og har av flere grunner ingen 
betydning for Norge.

”Administration and exercise of rights and legislative 
measures"

Art 11

Denne bestemmelsen slår fast prinsippet om at bruk av åndsverk 
i datamaskinbaserte systemer skal være basert på individuelle 
eller kollektive avtaler, som er det selvfølgelige utgang
spunkt også i norsk rett.
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Bestemmelsen inneholder også en oppfordring til medlemslandene 
om å finne frem til metoder for å effektivisere administrasjo
nen av rettighetene til verk i datamaskinbaserte systemer. Til 
nå har medlemslandene ikke fulgt denne oppfordringen, i alle 
fall ikke innen WIPO eller UNESCO, mens det høsten 1983 ble 
tatt et initiativ innen OECD som kanskje vil føre et stykke 
fremover.

Art 12

Denne bestemmelsen fremhever at tvangslisenser bare bør brukes 
hvor avtaler eller avtalelisenser ikke er praktisk mulige, og 
innenfor rammene av konvensjonene. Etter norsk rett er det 
ikke innført nye tvangslisenser, men de gamle avgrensningene i 
ål kap 2 som har karakter av tvangslisenser (f eks ål § 15), 
vil komme til anvendelse.

Bestemmelsen fremhever også et prinsipp om internasjonal 
datatrafikk. Hvis ett land har innført en tvangslisens, vil 
denne bare gjelde i det land som har gitt lisensen. Hvis man 
altså tenker seg at en database etablere, i kraft av ål § 15, 
vil ikke tjenester fra denne kunne tilbys i et annet land 
etter rekommandasjonens regel. Dette må gjelde selv om det 
andre landet har en lignende regel, og en tilsvarende database 
kunne etableres der.

Mye kan vel tyde på at man ikke har full oversikt over de 
interlegale problemene ved internasjonal datatrafikk i forhold 
til opphavsrett. F eks har enkelte land unntatt lover, dommer 
og offentlige saksdokumenter fra opphavsretten (ål § 9), mens 
andre land lar disse arbeidene være omfattet av opphavsretts- 
lovgivningen (f eks England). Dette må vel anses som noe annet 
enn tvangslisenser etter bestemmelsen ovenfor - det bør ikke 
være problemer med å tilby en rettslig informasjonstjeneste 
til utlandet om noen der skulle være interessert i den.
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Generelt sett er de interlegale problemene ved internasjonal 
datatrafikk lite bearbeidet i teorien, og rekommandasjonens 
bestemmelse må ses på som et varsel om at man i stor utstrek
ning ønsker å legge lex locus for databasen til grunn for 
bestemmelsen av hvilket lands lov som styrer de opphavsretts- 
lige forhold.
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4. Nærmere om verk skapt ved hjelp av datamaskiner

4.1 Innledning

Datamaskiner kan på forskjellige måter tas i bruk i forbindel
se med skapelsen av et verk. Det ble tidlig tydelig at sammen
hengen mellom datamaskinsystemet (særlig programmet) og det 
aktuelle verket var av en kvalitativt forskjellig art enn sam
menhengen mellom tradisjonelle tekniske hjelpemidler og ver
ket. Muligens er det bruk av edb i komponering av moderne 
musikk som først demonstrerte denne sammenhengen tidlig på 
1970-tallet.

Innenfor WIPO og UNESCO ble derfor dette spørsmålet utredet 
sammen med spørsmålet om formidling av verk gjennom data
maskinbaserte informasjonssystemer (foran under kap 3), og i 
den nevnte rekommandasjonen fra 1983 er siste del (art 13-18) 
viet dette spørsmålet.

Av og til blandes spørsmålet opp med forestillinger om at 
datamaskiner kanskje selv kan "skape" noe, og at altså selve 
det datamaskinbaserte systemet kan bli kandidat til posisjon 
som opphavsmann. Dette henger til dels sammen med bruk av den 
ulykkelige betegnelsen "kunstig intelligens" på et forsknings
felt innen informatikken, som i Norge for tiden vanligvis 
betegnes som "kunnskapsbaserte systemer" eller "ekspertsyste
mer" .

Innenfor dette forskningsfeltet er den uttalte målsetning å 
utvikle metoder for kunnskapsrepresentasjon og resonnementer 
på grunnlag av representert kunnskap. Selv om resultatene er 
imponerende, er systemene i dag ikke "intelligente" slik vi 
vanligvis bruker dette uttrykket.
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Hvorvidt maskinene kan "finne opp noe nytt" er faktisk et 
klassisk spørsmål. Da Charles Babbage i midten av forrige 
århundre laget sine planer for en dampdrevet datamaskin, 
ble prinsippene diskutert av hans medarbeider, Ada Augus
ta, Lady of Lovelace. Hun var bl a opptatt av spørsmålet 
om datamaskiner kunne finne opp noe nytt, og besvarte det
negativt med følgende begrunnelse som har fått navnet
"Lady Lovelace's Objection":

"The Analytical Engine has no pretensions to origina
te anything. It can do whatever we know how to order 
it

Men Lady Lovelace hadde nok ikke full innsikt i hvilke 
muligheter selvlærende systemer har for å endre sine egne 
programmer. Hennes innvending er i dag knapt holdbar. Men 
disse prinsipielle og nærmest metafysiske problemene bør 
ikke føre til at man tar opp spørsmålet om systemer i dag 
kan "skape verk" i åndsverklovens forstand - det er prob
lemer som man får reservere for fremtiden da de eventuelt
blir aktuelle og praktiske.

Man får altså holde seg til en forholdsvis nøktern problem
stilling, og se nærmere på hvordan i praksis datamaskiner bru
kes for å skape åndsverk. For denne diskusjonen vil det være 
naturlig å ta enkelte eksempler. Nedenfor vil tre slike 
eksempler bli diskutert i en viss detaljeringsgrad med 
utgangspunkt i tekstbehandling, videospill og programgenerato- 
rer.
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4.2 Tekstbehandling ol.

Den praktisk viktigste form for bruk av datamaskiner for å 
skape verk, er i dag utvilsomt tekstbehandling. Her brukes 
datamaskinen for å skape litterære verk. Maskinen har et prog
ram som behandler tekster. Brukeren taster inn teksten på et 
tastatur som er et vanlig skrivemaskintastatur med visse til- 
leggstaster. Programmet tar inndata i form av bokstaver og 
organiserer disse i en hensiktsmessig form for utskrift på 
papir.

Programmet vil her gjennomføre en behandling av teksten. F eks 
vil programmet automatisk bryte ved linjeslutt. Det vil ofte 
gjennomføre automatisk orddeling etter enkle (og vanligvis 
utilstrekkelige) regler, og om ønskelig skrive teksten ut med 
rett høyremarg, midtstilte overskrifter osv. Det vil beregne 
antall linjer pr side, og automatisk bryte side. Det vil også 
automatisk paginere og tilføye kolonnetittel. Enkelte program
mer vil også organisere fotnoter nederst på den riktige siden.

I tillegg til slik enkel organisering av teksten, vil enkelte 
programmer gjennomføre rettskrivningskontrol1, identifisere 
ord som brukes uvanlig ofte mv.

Det er altså uriktig å se på tekstbehandlingsprogrammet som en 
slags superskrivemaskin. Programmet tar seg av langt fler 
funksjoner enn en skrivemaskin, og kan gi vesentlig støtte for 
en skribent. Men det forhindrer ikke at parallellen til en 
skrivemaskin er riktig på ett viktig punkt: Programmene til
fører ikke teksten noen originale elementer. Det litterære 
verket, slik det fremstår på en utskrift, får sin utforming i 
sin helhet bestemt av brukeren. Det er i og for seg ganske 
naturlig ettersom verket spesifiseres bokstav for bokstav av
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brukeren, og programmet ikke griper inn i denne prosessen.

Dette er det typiske forholdet mellom verk og datamaskinsyste
mer. Datamaskinsystemet administrerer de data som brukeren 
spesifiserer, og som utgjør verket - men er selv ikke med på å 
bestemme hvilke data dette skal være.

Ett eksempel som fra tid til annen blir trukket frem, er auto
matisk oversettelse. Foreløbig finnes det ikke programmer som 
klarer å oversette fra ett språk til et annet uten støtte av 
tilleggsopplysninger og struktur. Men tenker man seg et slikt 
program, kan man reise spørsmålet om dette da bearbeider ori- 
ginalverket på en slik måte at andre får del i opphavsretten 
til oversettelsen.

Dette vil bero på hvordan oversettelsesprogrammet griper inn i 
originalverket, sml nedenfor under diskusjonen av programgene- 
ratorer. Men hvis man ikke får et sprang i utviklingen av 
forståelse av naturlig språk (som er et av hovedfeltene for 
forskningen innen kunnskapsbaserte systemer), vil man være 
henvist til å bygge opp programmer med detaljerte og komplekse 
regelverk for valg av ord på ett språk på grunnlag av språk
strukturer på et annet språk. Det blir altså et system av helt 
faste regler, som fører til at gitt en bestemt tekst på ett 
språk, så vil alltid den samme oversettelsen på det andre 
språket bli produsert. Dermed tilfører ikke programmet origi
nalteksten et originalt element som kan tiltrekke seg opphavs- 
rettslig vern - det er en fullt ut forutberegnlig prosess, 
uten variasjonsmulighet.

I denne situasjonen vil sikkert oversettelsesprogrammet være 
et åndsverk, og bruk av det vil måtte bygge på avtale. I denne 
avtalen kan selvsagt ulike vilkår være bygget inn, f eks at 
rettighetshaveren til programmet skal ha vederlag relatert til 
bruk av oversettelsen (f eks et royalty-system). Men man må 
ikke la seg distrahere av at resultatet synes likt resultatet 
av en oversetters arbeid. Hvis man gir to oversettere den sam
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me utenlandske tekst, vil resultatet sikkert ikke bli iden
tisk. Gir man samme oversetter samme tekst med noen tids mel
lomrom, vil heller ikke resultatet bli identisk. De valg som 
hos oversetteren bygger pa skjønn og ikke-deterministiske vur
deringer, er i datamaskinprogrammet erstattet av faste regler. 
Og når dette er tilfellet, berøves resultatet åndsverkkvali- 
tet.
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4.3 Videospill ol.

Videospill er blitt en ny type forbrukselektronikk. Spillene 
er gjerne representert i et fastprogram. Dette fastprogrammet 
styrer en sekvens av bilder som vises på en skjerm, typisk en 
farvemonitor. Her dannes bildene ved at skjermen oppløses i et 
bestemt antall punkter (billedelement eller "pixel") - jo fle
re punkter, desto skarpere bilde. Programmet beskriver i prin
sippet hvert enkelt billedelement. Billedelementet kan ha en 
bestemt farve, og det kan vare i et avgrenset tidsrom. Ved 
hjelp av dette kan man bygge opp f eks bildet av en person, og 
flytte dette bildet over skjermen.

En slik beskrivelse gjør det kanskje tydelig hvor omfattende 
programmer som må til for å beskrive alle de billedelementer 
som et vanlig skjermbilde består av, og deres innbyrdes beve
gelse slik at man får følelsen av en billedhandling som minner 
om billedhandlingen basert på videogrammer eller film. Dette 
er selvsagt også forklaringen på at figurene ofte er kantede - 
jo glattere figurerer, desto flere billedelementer og desto 
mer data skal behandles.

Handlingen kan ledsages av lyd som programmet genererer direk
te i en høyttaler (lydgenerator). Det vanlige er "tegneserie- 
kontentum" (eksplosjoner og utrop), men det er ikke noe i 
veien for at man kan simulere tale. Og naturligvis kan denne 
talen synkroniseres med munnbevegelsene til de viste figurene. 
Resultatet blir noe som ligner på en tegnefilm, men hvor altså 
billedhandlingen og lyd begge deler genereres av et program 
som styrer billedelementene på skjermen og en høyttaler.

Datamaskinprogrammet blir på denne måten bærer av to verk. For 
det første er programmet selv et åndsverk. For det andre er
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kombinasjonen av bilder og lyd et eget verk, som for tilskue
ren synes å ligne et filmverk - men hvor altså dette er repre
sentert på en vesensforskjellig måte. Det vil kanskje stride 
mot vanlig ordbruk å kvalifisere det som et "filmverk" - i USA 
er det vanlig å betegne det som et audio-visuelt verk, men 
dette er ikke en kategori verk som brukes i norsk opphavsrett. 
Det kan derfor være særskilte problemer knyttet til kvalifise
ringen av verket - de to aktuelle kategoriene synes å være 
"filmverk" eller "billedkunst", men ingen av dem synes fullt 
ut dekkende.

Imidlertid er et videospill noe mer enn en billedfortelling 
med lyd. Den tillater at en spiller griper inn i handlingen, 
og endrer denne.

Man pleier gjerne å sondre mellom videospillenes "attract 
mode" og "play mode". I "attract mode" spilles det gjennom 
en liten sekvens som illustrerer og kanskje forklarer 
spillet, slik at spillere skal få lyst til å prøve seg på 
det. Åpenbart er det særlig såkalte "arkadespill" - dvs 
videospill beregnet på spillehaller, barer ol - som har en 
slik "attract mode". Når så spilleren engasjeres, skiftes 
det til "play mode". I "attract mode" er det den samme 
sekvensen som gjentas om og om igjen, i "play mode" vil 
utviklingen være forskjellig fra gang til gang.

For å forklare sammenhengen mellom spiller og program, kan man 
kanskje gripe til et nokså trivielt eksempel. Man kan tenke 
seg et svært naivt BASIC-program:

10 PRINT "SKRIV ET ORD SOM RIMER PÅ GRØT"
20 INPUT A$
30 PRINT "SPISER DU GRØT"
40 PRINT "SÅ BLIR DU" A$
50 END

Dette programmet - som vil kunne eksekveres under de fleste
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BASIC-kompilatorer, og dermed gjerne testes av leseren - vil 
gi opphav til følgende interaksjon mellom program og bruker 
(brukerens respons i små bokstaver):

SKRIV ET ORD SOM RIMER PÂ GRØT
søt
SPISER DU GRØT
SÅ BLIR DU SØT

Som man ser, er resultatet et banalt rim. Dette rimet er blitt
til ved at programmet tar de setningene som programmereren har 
forhåndsspesifisert, og kompletterer de med det ordet som bru
keren har inngitt. I dette eksempelet er knapt resultatet et 
åndsverk, det har nok ikke verkshøyde. Men man får et inntrykk 
av prinsippet - at resultatet ikke har bruker eller programme
rer som opphav, men begge to. Forutsetter man at resultatet
har den tilstrekkelige verkshøyde, og at begges innsats er av 
kreativ art, ser man at resultatet blir et fellesverk med to 
opphavsmenn.

Det er også slik man ser på bruken av et videospill. I "play 
mode" vil brukeren - dvs spilleren - bestemme vesentlige trekk 
av spillets forløp. Den sekvens av lyd og bilder som vises på 
skjermen, er ny - mulighetene innen spillet vil ofte være så 
mange at de aldri før eller siden vil bli realisert på den 
valgte måten. Naturligvis må man her ta forbehold - det finnes 
spill med begrensede muligheter, hvor spilleren nærmest bare 
velger en av flere standard-versjoner. Men det typiske er nok 
at spilleren har en avgjørende rolle for utformingen av det 
øyeblikksverk som skjermen viser.

Her ser man altså at samvirket mellom datamaskinsystem og bru
ker er av en annen karakter. Her er det naturlig å hevde at 
programmet bidrar til verkets utforming på en slik måte at 
rettighetshaveren i programmet også blir med-opphavsmann til 
det verk som spilleren også er med på å skape.
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Det kan virke noe unødvendig a knytte dette eksempelet til 
videospill. Imidlertid er dette ikke uten grunn. For det førs
te har videospill blitt økonomisk interessante, og en stor del 
av den aktuelle rettspraksis - særlig i USA - har nettopp 
knyttet seg til videospill. For det andre gir de en god prin
sipiell illustrasjon av samvirket mellom program og bruker.

Det forhold at videospillene - på samme måte som improvi
sert musikk eller tale - er øyeblikksverk eller flyktige 
verk, spiller i denne sammenheng ingen rolle. Man kan 
selvsagt fremstille eksemplar av slike verk, f eks ved å 
filme skjermen under spillet, eller - mer praktisk - 
registrere spillerens inndata i maskinlesbar form: kombi
nert med programmet vil da verket reproduseres på skjer
men .

Heller ikke er dette begrenset til videospill. Andre former 
for interaktive spill bygger på tekster som beskriver situa
sjoner, og deretter overlater kontrollen til brukeren. Bruke
ren kan så bestemme handlingens videre utvikling ved valg for
mulert i enkle setninger. Slike "interaktive romaner" er blitt 
svært populære, og også her kan man tenke seg eksempler hvor 
brukerens medvirkning blir så stor at det enkelte "spill" blir 
et fellesverk med rettighetshaveren til programmet og brukeren 
som opphavsmenn.
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En "programgenerator" eller "fjerde generasjons program
meringsverktøy" er nokså upresise betegnesler på enklere og 
mer avanserte metoder for utarbeidelse av programmer.

Som vi tidligere har gjennomgått, baseres den tradisjonelle 
metoden for utarbeidelse av programmer på et høynivåspråk. 
Setningene i dette språket interpreteres eller kompileres for 
eksekvering i datamaskinsystemet. En intepreter eller en kom
pilator er selv et program, som forvandler setningene i høyni
våspråk til instrukser i maskinkode i henhold til faste reg
ler. Her bidrar altså ikke interpretere eller kompilatorer til 
de endelige objektprogrammene på en måte som gjør det aktuelt 
å problematisere hvem som har opphavsretten til objektprogram
mene .

Imidlertid er bruken av høynivåspråk ikke trivielt, selv om 
den er langt lettere enn bruk av assembler eller maskinkode. 
Derfor blir det utviklet enda enklere hjelpemidler for bruker
ne til å lage de programmene de ønsker. Brukeren vil f eks 
kunne spesifisere programmet ved hjelp av menyer og enklere 
setninger, eller tegne skjermbilder som brukes for definisjon 
av programmer. Slike hjelpemidler vil kunne ta flere former, 
og omtales ofte som "programgeneratorer" eller "fjerde genera
sjons verktøy", uten at man i opphavsrettslig sammenheng skal 
hefte seg opp i denne nokså løse terminologien.

I opphavsrettslig sammenheng er spørsmålet hvordan disse hjel
pemidlene bidrar til utformingen av det ferdige program. I 
enkelte tilfeller vil det skje en transformering etter helt 
faste regler fra brukerens spesifikasjon ved hjelp av program
meringsverktøyet, til det ferdige program (i høynivåspråk

4.4 Programgeneratorer ol
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eller objektkode). I andre tilfelle vil verktøyet hente frem 
standard programrutiner som er utarbeidet på forhånd, og smel
te disse inn i det program som brukeren spesifiserer. I det 
første tilfellet er det ikke naturlig å si at det oppstår 
sameie i det endelige program, i det siste tilfellet er denne 
muligheten åpen.

Det vil derfor være aktuelt å vurdere konkret hva som foregår. 
Ofte kan det være vanskelig å oversette de tekniske termene 
til opphavsrettslige begreper, det vil i alle fall være nød
vendig å vite mer om programmene enn det som indikeres av 
karakteristikker som "programgeneratorer".

I disse tilfellene vil åpenbart avtalen om bruk av en program- 
generator kunne ha avgjørende betydning for spørsmålet om hvem 
som er rettighetshaver til de programmer som utvikles ved 
hjelp av denne. Vanligvis vil det være naturlig at hvis man 
får rett til å bruke en programgenerator, vil man få enerett 
til de programmer som utvikles ved hjelp av denne - dvs a* 
rettighetshaveren til programgeneratoren overdrar rett til de 
bidrag som programgeneratoren tilfører det endelige program 
gjennom lisensavtalen med brukeren. Dette er den naturlige 
tolkning der hvor avtalen ikke sier noe om rettighetsforhol
det .

Dette skaper da i og for seg den situasjon at programmer 
utviklet av forskjellige brukere ved hjelp av den samme prog
ramgeneratoren kan ha elementer felles med åndsverkkvalitet. 
Disse elementene har de rett til å inkorporere og bruke i sine 
programmer, og de har enerett til disse programmene. Men ele
mentene som stammer fra generatoren, er det generatorens ret
tighetshaver som har rettighetene til, og disse er da overd
radd til de forskjellige lisenstagerne som en ikke-eksklusiv 
lisens. Dermed vil dette fellesskapet ikke betegne noen kren
kelse lisenstagerne imellom. Selv om dette i prinsippet er 
klart nok, vil det selvsagt i praksis kunne føre til problemer 
ved vurdering av hvorvidt ett program utviklet med programge-



164

nerator representerer en krenkelse av et annet program utvik
let ved hjelp av samme programgenerator. Dette blir da i førs
te rekke et bevisspørsmål, hvor bidragene fra bruker og gene
rator må separeres og vurderes.

Avtalen som gir tilgang til en programgenerator, kan selvsagt 
også forbeholde for rettighetshaveren i generatoren sameie i 
de produserte programmene. Dette kan rettighetshaveren i og 
for seg forbeholde seg uansett om generatorens bidrag er av 
åndsverkkvalitet eller ikke. I første tilfelle unnlater gene
ratorens rettighetshaver å overføre opphavsrett til lisensta- 
ger, med det resultat at sameie i opphavsrett til det gene
rerte program oppstår. I andre tilfelle vil avtalen overføre 
opphavsrett fra lisenstager til rettighetshaver til generato
ren som del av vederlaget for bruk av generatoren.

Det er kjent at flere leverandører av generatorer tar slikt 
forbehold som nevnt like ovenfor, de betinger seg altså en 
medopphavsrett i de genererte programmene, og skaper dermed 
grunnlag for del i vederlag som inntjenes gjennom disse pro
grammene. I utgangspunktet er naturligvis slike avtaler bin
dende, men man skal ikke utelukke at det etter omstendighetene 
vil kunne være aktuelt å revidere dem etter avtl § 36, fordi 
det ville stride mot god forretningsskikk å gjøre dem gjel
dende. Dette ville vel særlig være aktuelt hvor generatorens 
bidrag ikke selv hadde åndsverkkvalitet, altså det andre av 
tilfellene nevnt ovenfor.
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4.5 WIPOs og UNESCOs rekommandasjon

Som nevnt inneholder siste del av WIPOs og UNESCOs rekomman
dasjon fra 1983 bestemmelser om "use of computer systems for 
creation of protected works". Rekommandasjonen er gjengitt som 
bilag - her skal bestemmelsene kort kommenteres for å begrunne 
at de ikke gir foranledning til lovforslag i forhold til norsk 
rett.

Art 13

Artikkel 13 slår bare fast at man ikke sikter til spørsmålet 
om rettslig beskyttelse av datamaskinprogrammer i denne delen 
av rekommandasjonen. Som det fremgår av diskusjonen i dette 
kapittelet, er disse to spørsmålene nær knyttet sammen.

Art 14

Denne artikkelen fastslår hovedprinsippet - at datamaskinba
serte systemer først og fremst skal betraktes som "technical 
means" i utarbeidelsen av åndsverk. Dette er synspunktet som 
særlig er fremhevet i pkt 4.2 foran.

Art 15

Artikkel 15 fastslår at det ikke skal gjøres unntak for de 
generelle kravene til verkshøyde i forbindelse med arbeider
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som blir til ved hjelp av datamaskinprogrammer. Dette syns
punktet kan eksemplifiseres ved diskusjonen av datamaskinell 
oversettelse foran under pkt 4.2.

Art 16

Denne bestemmelsen gir hovedkriteriet for å bestemme hvem som 
er opphavsmann til et verk som skapes ved hjelp av datamaskin
baserte systemer. Programmereren skal bare anses som medopp- 
havsmann hvis "he or she contributed to the work by ... a 
Creative effort". Dette synspunktet er det bærende i diskusjo
nen av videospill og programgeneratorer i pkt 4.3 og 4.4 
foran.

Art 17

Denne bestemmelsen gjelder verk som blir til i ansettelsesfor
hold eller etter oppdrag. Den viser til nasjonal lovgivning, 
og er vel i og for seg derfor uproblematisk. Bestemmelsen må 
sikte til det forhold at en ansatt eller en oppdragstager 
benytter programmer stilt til disposisjon av arbeidsgiver 
eller oppdragsgiver, og som denne har rettighetene til, og at 
det av denne grunn da kan oppstå sameie i det resulterende 
åndsverk.

Art 18

Den avsluttende bestemmelsen viser bare til at problemene i 
forbindelse med bruk av datamaskinbaserte systemer har visse 
spørsmål felles med de spørsmål som behandles i den øvrige 
delen av rekommandasjonen, og som her er behandlet i kap 3.
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Det vises særlig til "compilations, adaptations or transla
tions produced by means of a computer system". Med "compila
tions" siktes det nok til "samling" snarere enn "kompilering" 
(men ordbruken er i sammenhengen mildest talt uheldig), og som 
nevnt, kjennes det ikke eksempler på egentlig datamaskinell 
"translation" i dag. Imidlertid er det ikke vanskelig å følge 
rekommandasjonens anbefalning om a ha disse spørsmålene in 
mente.





5. NÆRMERE OM VERNET AV INTEGRERTE KRETSER

5.1 Kort om integrerte kretser

Integrerte kretser ("chips") er selve symbolet på mikrodata
maskinenes revolusjon. Det er disse som har gitt navn til 
Silicone Valley i California, og det er disse som inngår i en
hver datamaskin og ethvert annet edb-basert instrument eller 
produkt: Digitalur, lommeregnere, husholdningselektronikk fra 
vaskemaskiner til stereoanlegg osv.

En integrert krets blir ofte beskrevet som en hel datamaskin 
på en eneste brikke. Datamaskinteknologien bygger jo på bruk 
av elektriske eller elektroniske kretser. Strømmen gjennom 
disse kretsene ledes i bestemte ruter, og brytere i ruten bes
temmer hvordan data skal behandles. Man kan tenke seg at en 
addisjon skjer ved at en bryter fører strøm fra to kretser 
sammen, at et logisk "eller" representeres av en bryter med to 
utganger osv. Disse eksemplene får være tilstrekkelig til å 
illustrere hvordan slike brytere ("svitsjer") kan representere 
den helt elementære logikken som ligger til grunn for enhver 
datamaskin.

Fremstillingen i dette avsnittet står i gjeld til A H Olsson 
"Raettsskyddet foer integrerade kretser ('chips')"; Stockholm
1984 (ms) og Kin C Lien "Computer Hardware-Software Merger: A 
Comparative Study on Evolving International Protection Sche
mes"; Berkeley 1984 (ms).
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Ettersom de grunnleggende funksjonene er elementære, må et 
stort antol 1 slike elementære funksjoner kombineres for at man 
skal få en integrert krets som har interessante egenskaper.
Det er viktig å innse at det er d<:>ne kombinasjonen av funk- 
joner som sett isolert kan virke elementære eller trivielle, 

som gjør de integrerte kretsene verdifulle. Det er jo slett 
ikke uvanlig at kombinasjoner av elemen'.ærelementer skaper 
produkter med egenskaper av en helt annen karakter: En tekst 
av Shakespeare eller Ibsen er jo bygget opp på kombinasjon av 
de samme 29 bokstavelementene.

I begynnelsen var bryterne rett og slett radiorør. ENIAC fr.< 
1946 - som gjerne regnes som det tidligste eksempelet på en 
moderne datamaskin - hadde 18.000 radiorør, en masse på 30 
tonn og dekket et areal på over 2 00 kvadratmeter. Den arbeidei. 
med en hastighet på 1.-10.000 regneoperasjoner pr sekund.

Radiorørene vek plassen for transisto*i-ne, som var begynnelsen 
på miniatryriseringseventyret. Transistorene har igjen veket 
plassen for de integrerte kretsene, som representerer en svært 
effektiv utnyttelse av ha 1 v/ederteknologien. Et eksempel på en 
kompleks integrert krets ("VLSI - very large scale integrated 
circuit") kan vrf.,e sentralenheter i mikromaskiner, som i en 
eneste brikke har ca 450.000 brytere. Utviklingen viser ikke 
tegn på å redusere hastigheten - det industrielle kappløpe'., 
særlig mellom Japan og USA, er konsentrert omkring utviklingen 
av nye generasjoner med integrerte kretser.

Kretsene har altså en oppbygning som gir dem en logikk. Disse 
kvartsbrikkene med kretsdiagrammer er de egentlige datareaski- 
nene, som utfører elementer i moderne databehandling. Det er 
maskiner uten bevegelige deler, hvor funksjonene er bestemt av 
den logikken diagrammene representerer.

Ved konstruksjon av integrerte kretser, utformes logikke:i i 
kretsdiagrammer. Diagrammet er tredimensjonalt, og i bransje- 
terminoloqi snakker man aierne om kretsens " t o D o a r a f i "  Hvp^t
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diagram planlegges, og ved utformingen er det flere hensyn som 
må tas: Naturligvis er de ønskede funksjonene ett hensyn, men 
man legger også vekt på slike ting som størrelse og lengde pa 
kretsene (hastigheten på elektrisitetens strøm gjennom en 
leder er et av de forhold som begrenser kretsenes effektivi
tet) .

Grovt kan integrerte kretser deles i to kategorier. Den første 
kategorien inneholder lagringsenheter. Dvs at dato (i form 
av binære tegn) kan lagres i brikken. Innledningsvis er slike 
brikker så vidt diskutert i forbindelse med forskjellen på ROM 
og RAM. I en ROM-brikke vil data kunne lagres fast. Slike data 
kan representere opplysninger, men også et program. Dvs at det 
som er lagret i brikken, er et program. Når brikken utnyttes, 
vil det altså være programmet som utnyttes - og det virker som 
om brikken har en logikk. Man må imidlertid skille mellom den 
logikken som stammer fra det lagrede programmet, og den logik
ken som er representert i kretsdiagrammet.

Den andre typen integrerte kretser er prosessorer (og mik
roprosessoren har gitt navnet til mikrodatamaskinen). I mik
roprosessoren er kretsene utformet for å gi den bestemte 
funksjoner. Man kan godt oppfatte dette som programmer uttrykt 
direkte i kretser, i maskinutrustning.

Funksjonelt kan det altså være stor likhet mellom en ROM-brik
ke med et innlest program (f astprogram eller "f irmwar«»") og en 
prosessor med et bestemt kretsdirigram. Brikker vil ogiå K1 ne 
ha både lagringsenheter med programmer og kretser som repre
senterer prosessorer.

Mye av vanskelighetene med den rettslige beskyttelsen av 
integrerte kretser kan føres tilbake til problemene med å gjø
re meningsfylte sondringer og oversette forståelse av de tek
niske egenskapene i juridiske begreper. Det forhold at det er 
funksjonell likeverdighet mellom forskjellige typer kretser 
kan virke forvirrende, og grensen mellom "program" og "maskin-
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utrustning" kan lett fortone seg som subtil.

Imidlertid vil enhver integrert krets ha et tredimensjonalt 
diagram av kretser, som er utformet for at bestemte funksjoner 
skal utføres. Utforming av kretser er ikke i seg selv et ruti
nepreget arbeid. Det er sammenlignbart med det arbeid som lig
ger bak et vanlig datamaskinprogram - man kan godt se denne 
utformingen som en "programmering i kretser" parallell til den 
mer tradisjonelle "programmering i setninger".

Kretsene utformes i stor målestokk, gjerne ved hjelp av data
maskinprogrammer. Disse programmene lar ikke bare formgiveren 
tegne opp og modifisere kretsene på en grafisk skjerm, men vil 
også kunne representere regler om kretsutforming som formgi
veren nytter i utformingen. Derfor vil disse diagrammene være 
blitt til ved hjelp av datamaskiner på en slik måte som er 
diskutert foran i kap 4.

En integrert krets vil fra formgiverens side være representer 
som kretsdiagrammer i stort format.

Når brikken skal produseres, vil diagrammet forminskes dras
tisk i størrelse. Formålet er at kretsen skal dannes av halv- 
ledere på en kvartsbrikke. Man bruker svært rene kvartskrys- 
taller som skjæres i tynne skiver.

Forskjellige metoder brukes for å prege diagrammet på skiven
- og her skal bare hovedlinjene skisseres. En produksjonsmåte 
er at skiven dekkes med et tynt lag av en halvleder. Dette 
laget dekkes så av et stoff som har motstand mot syre. Deret
ter brukes det forminskede diagrammet som en maske, og ultra
fiolett lys stråles gjennom masken og bryter ned det syrebes- 
tandige stoffet. Deretter kan brikken dyppes i syrebad, laget 
av halvledere etses bort slik at bare det ønskede mønsteret 
står igjen. Resultatet blir et kretsdiagram med en bestemt 
topografi. Denne blir gjerne plassert inne i en plastbit eller 
noe lignende som kan være så stort som en dominobrikke. Fra
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den integrerte kretsen er det trukket ut kretser som skal for
binde den til omverdenen, og disse blir til tagger eller tap
per langs kantene av plastbiten - dermed får en slik integrert 
krets et karakteristisk utseende som et slags kantete tusen- 
ben.

Det er bruken av diagrammet som en maske for ultrafiolett lys 
som ofte er blitt fremhevet som karakteristisk for prosessen. 
Det er nettopp disse maskene, produsert ved forminskning av 
det opprinnelige kretsdiagrammet, som gir den integrerte kret
sen alle dens egenskaper. Imidlertid finnes det andre produk
sjonsmetoder, som f eks utnytter laser, og som derfor ikke kan 
karakteriseres på samme måte.

Produksjonsprosessen er uhyre ømfintlig. Det er vanlig at av 
de ferdig produserte brikkene må mer enn halvparten vrakes. 
Utviklingskostnadene er høye. Fabrikkene må ha en fullstendig 
støvfri luft, og andre krav må også stilles. Men selve råmate
rialene er billige - kvarts fra sand og små mengder halvledere 
og andre metaller. Den egentlige råvaren er altså kretsdiag
rammet slik det preges på brikkene - en maskin tegnet som 
diagrammer på tynne krystallskiver.

Vernebehovet anses for å være stort. Det er nettopp kretsdiag
rammet som gir mikroprosessorer deres ønskede funksjoner, og 
som tilfører brikken dens verdi. Man skal imidlertid være opp
merksom på at produksjonsprosessen inneholder mange tekniske 
forutsetninger som ikke er knyttet til selve kretsdiagrammet
- bl a de legeringer som brukes, metoder for overføring av 
diagram til kvartsoverflaten m v . Det er aldri trivielt å star
te produksjon av integrerte kretser til konkurransedyktige 
priser selv om man får tilgang til kretsdiagrammet.
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5.2 Metoder for rettslig beskyttelse av integrerte kretser

Spørsmålet om rettslig beskyttelse av integrerte kretser er 
først blitt akutt de siste årene. Dette kommer ikke bare av 
den stigende betydningen integrerte kretser har fått, men også 
at det er blitt praktisk mulig å kopiere dem. Denne muligheten 
er fulgt opp med eksempler på kopiering i stor stil.

I tillegg har man det rettstekniske problemet som skapes av 
den ofte subtile grensen mellom programmer og integrerte kret
ser. Selv om det er mulig å holde fast på denne grensen i 
prinsippet, vil dette i praksis lett gi resultater som kan 
være vanskelige å forklare - hvorfor vernes objektversjonen av 
et program lagret i en ROM, mens kretsdiagrammet i en mikro
prosessor ikke nyter et tilsvarende vern? Det synes ønskelig å 
finne frem til et vern også for kretsdiagrammer som gjør det 
unødvendig å granske de tekniske detaljene for å bestemme 
hvorvidt det foreligger vern eller ikke - oppmerksomheten bør 
heller vendes mot den handling som hevdes å være en krenkelse.

Man får da spørsmålet om hva slags vern som integrerte kretser 
har eller bør ha. I denne diskusjonen er det kanskje to mulig
heter som er blitt fremhevet: Et opphavsrettslig vern og et 
sui generis vern. Det er også nærliggende å streife patent
beskyttelse .

I diskusjonen har flere muligheter vært trukket frem - 
f eks beskyttelse qua mønster. Man har pekt på at maskene 
som brukes for å fremstille de integrerte kretsene, har 
preg av intrikate mønster - og altså antydet at disse kun
ne registreres. Forslaget er ikke fulgt opp i praksis.
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5.2.1 Patentbeskyttelse

I forbindelse med rettslig beskyttelse av datamaskinprogram
mer, har forholdet til patentlovgivnigen vært sterkt disku
tert - og for så vidt funnet sin løsning i de nordiske land 
gjennom tilslutningen til Europapatentkonvensjonen, som ut
trykkelig unntar datamaskinprogrammer som sådanne fra begrepet 
"oppfinnelser".

For kretsdiagrammer er det neppe tvilsomt at disse kan paten
teres hvis de alminnelige krav er tilfredsstilt. De har en 
tilstrekkelig teknisk karakter til at de spørsmålene som opp
sto i forbindelse med programmene, ikke er aktuelle.

Likevel har patentbeskyttelse ikke tiltrukket seg noen stor 
oppmerksomhet i forhold til integrerte kretser. Det er flere 
årsaker til dette - et enkelt forhold er at nyhetskravet og 
den tilknyttede nyhetsgranskningen blir vanskelig og tidkre
vende. Det er i og for seg sjelden at det ligger "oppfinnel
ser" til grunn for et bestemt kretsdiagram, det store og kre
vende arbeidet som fører frem til en bestemt integrert krets 
kan være preget av en original, skapende innsats uten at det 
representerer annet enn utnyttelse av kjente metoder og idéer.

Man kan selvsagt også få patent på den prosess som fører frem
til produksjon av en bestemt, integrert krets. Dette gir imid
lertid ikke uten videre noe selvstendig vern av kretsdiagram- 
met - det som gir den integrerte kretsen dens verdi.

Den alminnelige vurdering synes derfor å være at patentbeskyt
telse er uhensiktsmessig. Ser man på rettsutviklingen i USA, 
synes det i og for seg å skje en viss arbeidsfordeling mellom 
patentbeskyttelse og opphavsrettsbeskyttelsen. Den første er 
aktuell for bestemte typer programmer, særlig operativsystem 
mv, men synes å bli begrenset i omfang. De fleste programmer
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vil søke vern under opphavsrettslovgivningen. Også for integ
rerte kretser, er det her man har funnet de nærmeste forbil
dene for en rettslig beskyttelse.

5.2.2 Sui generis-beskyttelse

USA har i sin "Semiconductor Chip Protection Act of 1984" inn
ført et spesialkonstruert vern for integrerte kretser. Denne 
loven er redigert inn i den konsoliderte lovsamlingen som et 
eget kapittel i "Title 17" som også inneholder opphavsretts
lovgivningen - et uttrykk for slektskapet mellom det nye ver
net av integrerte kretser og det eldre vernet av åndsverk.

Fordelene ved en slik lovgivning er åpenbart flere. For det 
første kan man utforme bestemmelsene om f eks vernetid slik at 
de passer for den særlige form for arbeid som integrerte kret
ser representerer. Man avklarer også rettstilstanden - og i 
USA var det av stor betydning at man skulle unngå en usikker 
rettstilstand, noe man har høstet mange uheldige erfaringer 
med i forbindelse med f eks patentering av datamaskinprogram
mer .

Objektet for vern etter den amerikanske lovgivningen er en 
"semiconductor chip product", dvs "the final or intermediary 
form of any product" som tilfredsstiller to kriterier:

"(A) having two or more layers of metallic, insulating or 
semiconductor material, deposited on, or etched away 
or otherwise removed from, a piece of semiconductor 
material in accordance with a predetermined pattern; 
and

(B) that is intended to perform electronic circuitry 
functions."

Loven gjør også "mask work" til objekt for vernet, definert
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som:

"... the 2-dimensional and 3-dimensional features of sha
pes, pattern and configuration of the surface of the 
layers of a semiconductor chip product, regardless of 
whether such features have an intrinsic utilitarian func
tion that is not only to portray the appearance of the 
product or to convey information".

Henvisningen til "utilitarian function" knytter seg selvsagt 
til det forbehold som tas i amerikansk opphavsrett om at "use
ful articles" ikke tiltrekker seg vern. Dette er en av hoved
årsakene til at den amerikanske opphavsrettslovgivningen selv 
ikke ga - og ikke ble endret for å gi - vern av integrerte 
kretser, det hadde altså brutt mot grunnleggende prinsipper i 
gjeldende rett.

Det er den som utformer maskeverk som nyter godt av vernet - 
men her (som ved datamaskinprogrammer) vil retten regelmessig 
være gått over til arbeids- eller oppdragsgiver. Vernetiden er 
10 år regnet fra registrering eller første kommersielle utnyt
telse, og vernet gjelder stort sett rett til eksemplarfrem- 
stilling og rett til spredning utenfor det private området.

Det foreslås visse begrensninger i vernet, bl a tillates "re
verse engineering" og spredningsretten konsumeres etter første 
gangs spredning.

Med "reverse engineering" siktes det til at man analyserer en 
integrert krets med det formål å forstå dens oppbygning og 
funksjon, for deretter å bruke denne kunnskapen for å utarbei
de en ny og selvstendig integrert krets. Dette anses å være et 
viktig element i å unngå at vernet skaper et de facto vern 
for algoritmer eller idéer representert av kretsdiagrammene. 
Man kan se dette som en eksemplifisering av "fair use"-doktri- 
nen i amerikansk rett, og man finner prinsippet for så vidt 
også i norsk rett (sml ål § 4, l.ledd, l.pkt). I amerikansk
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rett er bestemmelsen også begrunnet ut fra hensynet til anti- 
trust-lovgivningen.

At spredningsretten konsumeres ved første salg, er også ikke 
bare en naturlig, men nødvendig, regel. Integrerte kretser vil 
jo inngå i et stort spektrum av apparater og instrumenter - 
klokker, fotografiapparater, biler, komfyrer, stereoanlegg 
osv. Reguleringen av omsettbarheten av integrerte kretser vil 
derfor indirekte kunne regulere omsetningen av en stor andel 
løsøre som det i dag er et bruktmarked for. Man bør nøye 
vurdere hva denne fusjonen mellom integrerte kretser (og, for 
den saks skyld, datamaskinprogrammer) og andre gjenstander kan 
ha for virkning i forhold til de opphavsrettslige bestemmelse
ne .

Den amerikanske lovgivningen har den sidevirkning at integrer
te kretser nå sannsynligvis ikke lenger kan kvalifiseres som 
åndsverk under amerikansk rett, og dermed ikke nyter den 
internasjonale beskyttelse som Verdenskonvensjonen gir dem. 
Dette er kanskje en av de mer interessante aspekter ved den 
amerikanske loven, ettersom vernebehovet kanskje var mest 
akutt i forhold til fremstilling av integrerte kretser i andre 
land. USA har hatt en viss suksess med å hevde at datamaskin- 
program er åndsverk, og dermed at amerikanske program nyter 
vern i utlandet etter de internasjonale konvensjonene. For 
integrerte kretser vil vernet i utlandet bero på bilaterale 
avtaler, som loven tillater at inngås under forutsetning av 
gjensidighet.

Denne situasjonen legger forholdene til rette for et interna
sjonalt initiativ i forhold til integrerte kretser - kanskje 
en egen konvensjon. I alle fall vil den amerikanske lovgiv
ningen ha virkninger internasjonalt, og vi kan imøtese betyde
lig aktivitet og utvikling i de nærmeste årene. Dette kan 
igjen være en årsak til at man i Norden ikke bør gå lenger i 
revisjon av bestemmelser omkring integrerte kretser enn 
strengt tatt nødvendig før man får en viss avklaring.
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5.2.3 Opphavsrettslig vern

I dette avsnittet skal det først og fremst tas stilling til om 
integrerte kretser etter gjeldende, norsk rett kan anses for a 
være åndsverk. Deretter vil det meget summarisk bli sett på 
enkelte konsekvenser av at dette grunnleggende spørsmålet bes
vares positivt.

(1) Integrerte kretser - en kategori åndsverk?

De integrerte kretsene blir fremstilt på grunnlag av diagram
mer som er en form for tekniske tegninger. Det er ukomplisert 
å fastslå at slike tegninger må kunne være åndsverk forutsatt 
at de har den tilstrekkelige verkshøyde. Som det fremgår av 
fremstillingen foran, vil utformingen av tegningene utnytte 
både sakkunnskap og skjønn, og vil derfor som hovedregel nå 
opp i tilstrekkelig verkshøyde. Men det som foran er sagt om 
verkshøyde og datamaskinprogrammer, gjelder også i forhold til 
tegningene som benyttes til produksjon av integrerte kretser.

For hver integrert krets vil det foreligge et system av teg
ninger som i sin utforming har en eksplisitt sammenheng med 
hverandre. Hver tegning vil senere bli en del av den integrer
te kretsen. Det er derfor naturlig å se på dette systemet av 
tegninger som ett verk, hvor hver tegning tar sin definerte 
plass innen helheten på samme måte som kapitlene i en roman. 
Man må i prinsippet holde muligheten åpen for at systemet av 
tegninger har åndsverkkvalitet, mens en enkelt tegning betrak
tet isolert mangler slik kvalitet - partitionering fører til 
at åndsverkkvalitet går tapt for en utskilt del av verket.

Det har aldri i og for seg vært særlig tvilsomt at tegninge
ne kunne være åndsverk.
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For kuriositetens skyld kan man kanskje minne om Piet 
Mondrians malerier, som bygger på komposisjoner av linje- 
mønster i primærfarver, og som ofte i sin tittel henspil
ler på gater eller diagrammer. Tegningen som ligger til 
grunn for integrerte kretser har selvsagt ikke noe este
tisk hovedformål, men har likevel overraskende mye til 
felles med slike bilder. - Det finnes naturligvis mer nær
liggende eksempler av tekniske tegninger.

Hovedproblemet i forbindelse med anvendelsen av åndsverkloven, 
vil være overføring av tegningene til kvartsbrikkene: Er dette 
eksemplarfremstilling i åndsverklovens forstand, eller er for
holdet mellom tegning og integrert krets det samme som mellom 
en arbeidstegning av en stol og stolen selv?

I den forenklede fremstillingen av hvordan de integrerte kret
sene produseres, var første skritt en forminsking av 
tegningen. Denne prosessen er identisk med en vanlig, fotogra
fisk reduksjon av f eks en bokside til mikroform. Riktignok 
går mønsteret tapt for det nakne øyet, men det er selvsagt 
ikke tvilsomt at det nedfotograferte bildet er et eksemplar av 
det originale verket.

Det neste skrittet er overføringen til kvartsbrikken. Som 
fremstillingen har vist, skjer dette typisk ved en over- 
føringsteknikk som har meget til felles med tradisjonell rep- 
rografi, f eks silketrykk. Igjen blir resultatet et eksemplar 
av originalen.

Det finnes alternative fremstillingsmåter, men selve over- 
føringsteknikken spiller underordnet betydning. Det avgjø
rende må være at det skjer en slavisk og fullt automatisk 
reproduksjon av den nedfotograferte tegningen på kvarts- 
brikkens overflate. Imidlertid er terminologien i den ame
rikanske loven påvirket av én bestemt teknologi - nemlig 
bruk av masker. Dette kan være uheldig - i verserende
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utkast til et sui generis-vern er dette knyttet direkte 
til det som kalles "topografien" til en integrert krets, 
dvs det tredimensjonale mønsteret av kretser.

Dermed blir den integrerte kretsen et eksemplar av en eller 
flere tegninger som ligger til grunn for produksjonen. Det 
synes derfor at med den selvfølgelige forutsetning at det opp
rinnelige system av tegninger kvalifiseres som åndsverk, så 
vil det kunne argumenteres for at den resulterende integrerte 
krets være å kvalifisere som et åndsverk.

Imidlertid blir dette systemet av mønster viderebehandlet 
industrielt. Det er ikke tilstrekkelig med en reproduksjon av 
mønstrene for å skape en integrert krets - man må videre bear
beide kretsen, og til slutt støpe den inn i en brikke for 
bruk. Det vil da være spørsmål om denne videre bearbeidelsen 
frarøver kretsen åndsverkkarakter.

En sammenligning kan kanskje trekkes til et program som brukes 
for å assistere ved utskjæring av plater til et skipsskrog.
Ved hjelp av programmet lages det tekniske tegninger for 
skjæring av platene, tegninger som i prinsippet kan ha ånd- 
sverkkvalitet. Basert på disse tegningene styrer programmet 
skjærere som kutter ut de spesifiserte bitene av stålplater. 
Her skjer det altså en nøyaktig reproduskjon av tegningen i 
form av snitt i en plate. På dette tidspunkt kan det hevdes at 
det har funnet sted en eksemplarfremstilling av den tekniske 
tegning. Men disse utskårne bitene blir videre behandlet, for
met og føyd inn i et skipsskrog. Og dette skroget er etter 
norsk og nordisk rett helt klart ikke noe eksemplar av syste
met av tekniske tegninger - selv om forbindelsen er tydelig 
nok.

Spørsmålet er derfor om de integrerte kretsene skal anses som 
eksemplarav åndsverk, eller om den senere industrielle behand
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ling frarøverer dem åndsverkkvalitet.

Det er tvilsomt om dette spørsmålet lar seg besvare ved en 
teoretisk analyse av gjeldende rett. De begreper og resonne
menter som er utviklet i gjeldende rett kommer nok til kort 
når de skal brukes for klassifisering av de integrerte kretse
ne. På en måte ser man igjen at den nye teknologien har produ
sert "noe" som vanskelig lar seg beskrive med gammel termino
logi - problemer som man har hatt med f eks datamaskinprogram
mer og skjermbilder.

Valget er derfor ikke bare et spørsmål om gjeldende rett, men 
også et rettspolitisk spørsmål. Og her vil det være viktig å 
avvente utviklingen i utlandet. USA har altså valgt et sui 
generis vern av integrerte kretser, og dette synes å føre til 
at andre land slår følge. WIPO har annonsert en rapport i juni
1985 med et møte omkring muligheten av en ny konvensjon i 
oktober 1985.

Det synes derfor god grunn til ikke ved lovgivning å løse 
spørsmålet om de integrerte kretsenes åndsverkkvalitet før den 
internasjonale utviklingen er bedre avklaret. Likevel bør det 
fremheves at dette spørsmålet synes å egne seg for en avkla
ring i loven, og at dette derfor bør komme så fort omstendig
hetene ligger til rette for det.

Imidlertid synes det viktig eksplisitt å gi integrerte kretser 
et visst vern, bl a for å legge forholdene til rette for en 
eventuell bilateral avtale mellom Norge og USA for vern av 
integrerte kretser (jfr den amerikanske lovens sect 914), sml 
nedenfor.

(2) Hvis ånsverk - hva slags åndsverk?

Som diskutert i forhold til datamaskinprogrammer, får man der
nest spørsmålet om hva slags type verk disse integrerte kret
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sene vil være. I svensk rett har man gått ut fra at tekniske 
tegninger vil være en form for litterære verk med en viss 
støtte i forarbeidene (jfr Olsson 1984:22). Denne ordbruken 
synes ikke å falle direkte naturlig, men kvalifiseringen er 
sannsynligvis hensiktsmessig. Diskusjonen omkring de integrer
te kretsene vil stort sett følge diskusjonen omkring datama
skinprogrammer, og som vist foran under kap 2, vil bestemmel
sene om litterære verk i gjeldende lov kunne anvendes med en 
viss tilpasning.

Imidlertid synes det nødvendig å klargjøre en slik ordbruk i 
loven selv. Selv om man antar at integrerte kretser kan være 
åndsverk etter gjeldende rett synes klassifiseringen noe usik
ker .

(3) Visse konsekvenser av eventuelt å la loven få anvendelse 
på integrerte kretser

I dette kapittelet skal det ikke gjøres noen fullstendig gjen
nomgang av åndsverklovens bestemmelser og mulige anvendelse på 
integrerte kretser. Man bør imidlertid sterkt fremheve at et 
synspunkt som ellers i denne rapporten har vært skjøvet i 
forgrunnen, nå endrer seg - nemlig reproduserbarheten.

Datamaskinprogrammer og verk i maskinlesbar form lar seg uhyre 
lett reprodusere. Dette har den konsekvens at for å få kont
roll med verket, må rettighetshaveren antagelig også gis en 
kontroll med enten privat eksemplarfremstilling eller spred
ning av utgitte eksemplarer.

Dette forholdet er imidlertid radikalt forskjellig i forhold 
til integrerte kretser. Integrerte kretser lar seg nok repro
dusere, men det krever en omfattende og kvalifisert innsats. Å 
snakke om "privat kopiering av integrerte kretser" blir nær
mest et paradoks. Dermed kan man stole på at kontroll med
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eksemplarfremstilling gir rettighetshaveren en tilstrekkelig 
kontroll med utnyttelse av verket, og tillate ekstingsjon av 
opphavsrett i eksemplarer av integrerte kretser som omfattes 
av en utgivelse.

Man bør også ha for øyet at integrerte kretser som sådanne 
bare vil omsettes produsenter imellom - fra en produsent av 
integrerte kretser til en produsent av datamaskiner eller hus- 
holdningselektronikk. Forbrukere vil sjelden direkte gå til 
anskaffelse av integrerte kretser. Det kan vel forekomme at 
man kjøper en standard integrert krets for kobling til sin 
egen datamaskin, eller kjøper et "byggesett" med løse inte
grerte kretser. Men det typiske vil være at den integrerte 
kretsen inngår i et annet produkt, og dette andre produktet 
kan være nær sagt hva som helst. De integrerte kretsene vil 
være åndsverk som sjelden omsettes som sådanne, snarere vil de 
være inkorporert i noe annet.

Dette må man være oppmerksom på ved utforming av reglene. Det 
kan begrunne forskjell mellom regler som gjelder datamaskin
programmer i sin alminnelighet og integrerte kretser (selv om 
det er funksjonelle likheter). Og det kan være at man også for 
datamaskinprogrammer i sin alminnelighet bør utforme reglene 
med dette hensyn for øyet, det gjelder da særlig konsumsjons- 
reglene i ål § 21.

5.3 Visse rettspolitiske vurderinger

I denne rapporten er det stadig blitt vist hvordan opphavsret
ten fremstår som en aktuell mulighet for vern av arbeider man 
kan synes stå langt fra de tradisjonelle åndsverk. Dette 
henger intimt sammen med den nye teknologiens natur: Et data- 
maskinprogram er en serie med skrevne instruksjoner som samti
dig utfører disse instruksjonene, beskrivelsen er blitt iden
tisk med det beskrevne. De intearerte kretsene er fnrmi nstcpdp



185

diagrammer preget på kvarts som ikke bare er tegninger, men 
også maskiner.

XI dette ser man at det industrielle rettsvernet er i ferd med I 
å flytte vekten over på en opphavsrettslig fot. I det infor
masjonssamfunnet man går inn i, vil immaterialrett i sin 
alminnelighet og opphavsrett i sin særdeleshet, spille en vik
tig rolle.

Dette forhindrer imidlertid ikke at vi bør se viktige for
skjeller mellom de man kan alle de "kunstneriske og vitenska
pelige" verk på den ene siden og de "industrielle" verk på den 
annen side. Det er kanskje ikke så mye verkenes egenskaper som 
berettiger sondringen, som de interesser rettighetshaverne 
knytter til verkene. Hvis romanforfatterens og programmererens 
rettigheter skal styres av samme bestemmelser, synes det nær
liggende å anta at denne bestemmelsen vil slites mellom for
skjelligartede reelle hensyn: Forholdet til arbeidsgiver, for
holdet til ideelle interesser, økonomiske interesser knyttet 
til verket osv.

Tydeligst ser man dette hvis de integrerte kretsene også blir 
fanget opp av åndsverklovgivningen. Man kan være imponert over 
en lovgivning med begreper så fleksible og utviklingsdyktige 
at de kan få anvendelse på datamaskinprogrammer og integrerte 
kretser. Men man må samtidig spørre seg om ikke en ytterligere 
nyansering kan være ønskelig.

Det er flere hensyn man her må ta.

Den mulige interessekonflikten mellom rettighetshavere til 
ulike typer verk vil virke inn på selve opphavsrettens natur. 
Mens eksemplene på den typiske rettighetshaver til nå har vært 
en bildende kunstner, en skribent eller en vitenskapsmann blir 
det i fremtiden kanskje programvarehus, multinasjonale selska
per og team av ingeniører. Mens diskusjonen av opphavsrett kan 
ha vært ført i lys av kulturpolitiske overlegninger, vil nå de
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industripolitiske tennes.

Hvis man mener at denne dobbeltheten er uheldig, at opphavs- 
rettslovgivningen bør beholde et kulturpolitisk perspektiv, 
betyr det at man må forsvare gjeldende rett mot de nye inte
ressentene. Dette gjør man åpenbart ikke ved en defensiv 
rettspolitikk - gjeldende opphavsrett gir datamaskinprogrammer 
og integrerte kretser et visst vern, og behovet for vern er 
dessuten meget sterkt. Unnlater man å imøtekomme dette beho
vet, har man allerede eksempler fra andre land på hva som kan 
skje: Behovet, og interessene bak dem, tvinger frem en lovgiv
ning på egne premisser.

Det synes derfor å være best å gå offensivt til verks, å 
utvikle bestemmelser som direkte imøtekommer behovet, og som 
samtidig skjermer åndsverklovgivningen mot en uheldig "indu
stripolitisk" utvikling. Dette kan gjøres på flere måter - én 
måte ville være å utvikle nye kategorier av verk som ble regu
lert noe avvikende fra de tradisjonelle.

Imidlertid står man ikke helt fritt til å velge utvikling på 
egen hånd. Informasjonsteknologien er internasjonal, og vår 
egen industri er også orientert mot utlandet - både som bruke
re og tilvirkere. Det vil derfor være nødvendig å tilpasse 
egen lovgivning og rettsutvikling til den internasjonale. 
Ettersom det er vanskelig for Norge å gå i spissen av utvik
lingen, synes det derfor nødvendig å finne frem til en avven
tende holdning som ikke samtidig fører til at gjelende rett 
blir satt under et for sterkt press fra et allerede realisert 
behov.

De rettspolitiske hensynene som er nevnt her, kan summeres i 
tre hovedhensyn:

Behovet for å skille mellom kultur- og industripolitiske 
hensyn, og skjerme gjeldende lovgivning mot et for 
sterkt "industripolitisk" press.
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Behovet for klart å anerkjenne de nye arbeidenes behov 
for å få et tilfredsstillende rettslig vern, og at det 
inntil videre (særlig på grunn av den internasjonale 
siden) kan være uheldig å utelukke dem fra åndsverklov- 
givningen.
Behovet for å avvente den internasjonale utviklingen, 
slik at norsk (og nordisk) lovgivning føyer seg naturlig 
inn i det mønster som nå utvikles.

Forslaget foran i kap 2 om en ny ål § 43 a er et forsøk på å 
lage en bestemmelse som man nok innser at vil ha en midlerti
dig betydning, men som (1) skaper et særskilt vern for bestem
te typer arbeider, og dermed anerkjenner deres behov for 
rettslig beskyttelse; (2) tillater at konflikter blir løst på 
dette grunnlaget, og dermed skjermer andre bestemmelser i 
åndsverkloven fra et "industripolitisk" press; og (3) tillater 
at man avventer utviklingen internasjonalt før man gjennomfø
rer de mer dyptgripende endringene i lovgivningen som man 
allerede i dag kan innse at må komm«.

Disse betraktningene er føyet inn i kapittelet om de integrer
te kretsene fordi de synes særlig aktuelle i denne sammenheng, 
selv om de har mer generell gyldighet. Man kunne tenke seg å 
fortsette resonnementet ved å gi ål § 4 3a en ny utforming som 
tok hensyn nettopp til dette synspunkt ved å la den også 
direkte omfatte integrerte kretser. Det er i og for seg et 
åpent spørsmål om den ikke indirekte allerede gjør det, etter
som kretsene kan representere et "program" i den funksjonelle 
betydningen av dette ordet.

Basert på et foreliggende svensk forslag (Olsson 1984), kan en 
skisse av en ny bestemmelse, plassert i forbindelse med 
katalogregelen (ål § 43), antydes:
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Den som har utformet mønsteret for en integrert krets, har 
enerett til å forføye over dette mønsteret ved å fremstil
le eksemplar av det eller gjengi det på et materiale og 
dermed gjøre det tilgjengelig for almenheten i opprinnelig 
eller endret skikkelse ved at kopier tilbys for salg, leie 
eller utlån eller på annen måte spres blant almenheten. 
Eneretten varer i ti år fra det år mønsteret ble til.

Ål § 11 skal ha tilsvarende anvendelse. Kopi av møns
teret kan likevel fremstilles utelukkende til bruk ved 
undervsing eller for analyse. Kopier fremstilt etter denne 
bestemmelsen ikke brukes til andre formål.

Inngår kretsen i et produkt bom med samtykke av den 
som har frembragt den spres til almenheten, kan disse pro
dukter spres videre.

Er mønsteret eller del av det gjenstand for opphavs
rett, kan denne gjøres gjeldende uavhengig av denne bes
temmelsen .

Dette er, som sagt, en skisse. Bestemmelsen tar sikte på å gi 
et vern som svarer det det vern som følger av den amerikanske 
lovgivningen. Gjenstand for vernet er "mønster for en integ
rert krets". Uttrykket "mønster" er kanskjt uheldig, ettersom 
det kan skape sammenblanding med det mer tradisjonelle vernet 
for egentlige mønster. I sammenhengen skaper det imidlertid 
knapt misforståelse.

I ordlyden har man fjernet uyttrykk som kan assosieres med 
åndsverk, f eks brukes ikke ordet "skapes", selv om det sik
kert vil kreves en "utformingshøyde" i likhet med den "ka* a- 
loghøyde" som kreves i den tradisjonelle katalogregelen.

Det gis en enerett i ti år fra frembringelsen til å utnytte 
dette mønsteret, bl a ved reproduksjon, enten direkte eller 
gjengivelse på "et nateriale", dvs produksjon av "chips". Ut
trykket "eksemplar" er omgått ved bruk av det noe mer nøytale 
"kopi", for ikke at åndsverklovens terninologi skal pregt bes
temmelsen alt for mye.
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Etter annet ledd er det yitt rett til å frem-i' ille kopier til 
pr'vat bruk - en bestemmelse som må koordineres med de regler 
som gis for datamaskinprogrammer. En uttrykkelig rett til "re
verse engineering" er også innarbeidet. Flere låneregler bør 
overveies, men er ikke antydet i denne skissen.

Tredje ledd uttrykker at eneretten til spredning konsumeres 
hvis et produkt (typisk en datamaskin) er solgt ellfr på annen 
måte gjort tilgjengelig for almenheten, kan mønstre (og kopier 
av mønstre) som omfattes av dette, fritt viderespres.

Siste ledd understreker at denne bestemmelsen - i likhet med 
den tradisjonelle katalogregelen - ikke utelukker et eventuelt 
opphavsrettslig vern, uten at de'- dermed er tatt stilling til 
hvorvidt et slikt vern normalt vil være knyttet til integrerte 
kretser.
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MODEL PROVISIONS 
on the 

PROTECTION OF 
COMPUTER SOFTWARE

SECTION 1 

Definitions
For the purposes of this Law:
(i) "computer program" means a set of instructions capable, 
when incorporated in a machine-readable medium of causing a 
machine having information-processing capabilities to indicate, 
perform or achieve a particular function, task or result;
(ii) "program description" means a complete procedural presentation 
in verbal, schematic or other form, in sufficient detail to 
determine a set of instructions constituting a corresponding 
computer program;
(iii) "supporting material" means any material, other than a 
computer program or - program description, created for aiding 
the understanding or application of a computer program, for 
example problem descriptions and user instructions;
(iv) "computer software" means any or several of the items referred 
to in (i ) to (iii);
(v) "proprietor" means the person, including a legal entity, 
to whom the rights under this Law belong according to Section 
2(1), or his successor in title according to Section 2(2).

SECTION 2

Proprietorship; Transfer and Devolution of Rights in Respect 
of Computer Software
(1) The rights under this Law in respect of computer software 
shall belong to the person who created such software; however, 
where the software was created by an employee in the course 
of performing his duties as employee, the said rights shall, 
unless otherwise agreed, belong to the employer.
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(2) The rights under this Law in respect of computer software 
may be transferred, in whole or in part, by contract, Upon 
the death of the proprietor, the said rights shall devolve according 
to the law of testamentary or intestate succession, as the case 
may be.

SECTION 3 

Originality
This Law applies only to computer software which is original
in the sense that it is the result of its creator's own intellectual
effort.

SECTION 4 

Concepts
The rights under this Law shall not extend to the concepts on 
which the computer software is based.

SECTION 5

Rights of the Proprietor
The proprietor shall have the right to prevent any person from:
(i) disclosing the computer software or facilitating its disclosure 
to any person before it is made accessible to the public with
the consent of the proprietor;
(ii) allowing or facilitating access by any person to any object 
storing or reproducing the computer software, before the computer 
software is made accessible to the public with the consent of 
the proprietor;
(iii) copying by any means or in any form the computer software;
(iv) using the computer program to produce the same or a substantially 
similar computer program or a program description of the computer 
program or of a substantially similar computer program;
(v) using the program description to produce the same or a sub
stantially similar program description or to produce a corresponding 
computer program;
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(vi) using the computer program or a computer program produced 
as described in (iii), (iv) or (v) to control the operation
of a machine having information-processing capabilities, or 
storing it in such a machine;
(vii) offering or stocking for the purpose of sale, hire or 
license, selling, importing, exporting, leasing or licensing 
the computer software or computer software produced as described 
in (iii), (iv) og (v);
(viii) doing any of the acts described in (vii) in respect of 
objects storing or reproducing the computer software or computer 
software produced as described in (iii), (iv) or (v).

SECTION 6 

Infringements
(1) Any act referred to in Section 5(i) to (viii) shall, unless 
authorized by the proprietor, be an infringement of the proprie
tor's rights.
(2) The independent creation by any person of computer software 
which is the same as, or substantially similar to, the computer 
software of another person, or the doing of any act referred
to in Section 5(i) to (viii) in respect of such independently 
created computer software, shall not be an infringement of the 
rights of the latter under this Law.
(3) Any presence of the computer software on foreign vessels, 
aircraft, spacecraft or land vehicles, temporarily or accidentally 
entering the waters, airspace or land of this country, and any 
use of computer software during such entry, shall not be con
sidered an infringement of the rights under this Law.

SECTION 7

Duration of Rights
(1) The rights under this Law shall begin at the time when 
the computer software was created.
(2)(a) Subject to paragraph (b), the rights under this Law 
shall expire at the end of a period of 20 years calculated from
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the earlier of the followingidafees:
(i) the date when the computer program is, for purposes other 
than study, trial or research, first used in any country in 
controlling the operation of a machine having information-pro- 
cessing capabilities, by or with the consent of the proprietor;
(ii) the date when the computer software is first sold, leased 
or licensed in any country or offered for those purposes.
(b) The rights under this Law shall in no case extend beyond 
25 years from the time when the computer software was created.

SECTION 8 

Relief
(1) Where any of the proprietor's rights have been, or are 
likely to be, infringed, he shall be entitled to an injunction, 
unless the grant of an injunction would be unreasonable having 
regard to the circumstances of the case.
(2) Where any of the proprietor's rights have been infringed, 
he shall be entitled to damages or such compensation as may
be appropriate having regard to the circumstances of the case.

SECTION 9

Application of Other Laws
This Law shall not preclude, in respect of the protection of 
computer software, the application of the general principles 
of law or the application of any other law, such as the Patent 
Law, the Copyright Law or the Law on Unfair Competition.
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RECOMMENDATIONS FOR SETTLEMENT OF COPYRIGHT 
PROBLEMS ARISING FROM THE USE OF COMPUTER SYSTEMS 
FOR ACCESS TO OR THE CREATION OF WORKS

Noting that states and international organizations are now giving 
high priority to information policy;
Recognizing that creation of systems for the organization and 
co-ordination of information and documentation has become a main 
element for the performance of the various functions of the society, 
in particular in scientific, economic, technical, political, 
cultural, educational and social fields,
Noting also that the rapid development of information technology 
and the importance of information products and services in inter
national trade have led to the creation of computerized information 
systems, networks, and data bases, on both national and inter
national levels, to enable information-seeking users to have 
direct access to such systems,
Taking into account that , at present, more and more works protected 
by copyright are used for storage in and retrieval from computer 
systems and this practice is likely to grow,
Considering that, at present, technological developments in the 
computer area have led to changes in methods of producing various 
categories of creative works which may respond to the general 
requirements for international and national copyright protection, 
Recognizing the important role of copyright as a stimulus for 
creativity and the development of society,
Considering also that the use of the new technologies for access 
to or the creation of works should be facilitated consistently 
with the appropriate protection of works,
Taking note of the provisions of the international conventions 
on copyright actually in force,
Bearing in mind that the use of computer systems for access to 
or the creation of works has given rise to certain problems in 
the field of copyright,
Considering that the development towards international computerized
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information systems and the increasing transborder flow of data 
make it highly desirable to harmonize international views on 
the settlement of these copyright problems and to achieve co
operation among states on common and practical solutions in this 
connection,

The Committe is of the opinion that:
(a) the use of computer systems for access to or the creation

of protected works should be governed by the general principles 
of copyright protection as laid down in particular in the 
international copyright conventions and such use does not 
at present require amendments to these principles;

(b) the copyright problems raised by such use are complex and 
while settling them national legislation should take into 
account the legitimate interests of both the copyright owners 
and the users of the protected works in order to stimulate 
creativity of authors and not hamper the dissemination of 
works by means of computer technology;

(c) states, while seeking legal solutions on the basis of the 
existing principles or enacting specific legal provisions 
governing the problems arising from the use of computer 
systems for access to or the creation of works, should be 
guided by the following recommendations:

USE OF COMPUTER SYSTEMS FOR ACCESS TO PROTECTED WORKS 
Subject-matter to which the recommendations apply
1. These recommendations apply to material which either constitutes 
intellectual creation and therefore is to be considered as enjoying 
protection under copyright legislation or otherwise enjoys protection 
under such legislation (hereinafter referred to as 'protected 
works'). Bibliographic data as such of a particular protected
work (name of the author, title, publisher, year of publication, 
ect.) are not included in this definition.
2. Subject to the provisions of paragraph 1 above, protected 
works may embrace in particular the following categories:

(a) full texts, or substantial parts therof and other complete
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representations of protected works;
(b) abbreviated representations of protected works either in the 

form of adaptations or derivative works or in the forms
of independent works;

(c) collections and compilations of information, whether 
or not resulting from data processing, independently 
of the kind of information contained in them and of 
their material support (including collections and com
pilations of bibliographic data of several works);

(d) thesauri and similar works intended for the exploitation 
of computerized data bases.

Rights concerned
3. Storage in and retrieval from computer systems (input and 
output) of protected works may, as the case may be, involve at 
least the following rights of authors provided for in either 
international conventions or national legislation on copyright 
or both:

(a) the right to make or authorize making of translations, 
adaptations or other derivative works;

(b) the right to reproduce any work involved;
(c) the right to make the work available to the public 

by communication;
(d) the moral rights.

Acts concerned
4. Input

The act of input of protected works into a computer system 
includes reproducing the works on a machine-readable material 
support and fixation of the works in the memory of a computer 
system. These acts (such as reproduction) should be considered 
as acts governed by the international Conventions (Article 9
(1) og the Berne Convention and Article IVbis 1. of the Universal 
Copyright Convention as revised in 1971) and national legislation 
on copyright and therefore subjected to the author's exclusive 
rights;, and the requirement of prior authorization by the copy
right owner.
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For the purposes of this paragraph a work should be considered 
as reproduced when it is fixed in a form sufficiently stable 
to permit its communication to an individual.
5. Output

States should consider granting protection under copyright 
legislation in respect of output of protected subject-matter 
from computer systems whether this constitutes:

(a) a reproduction or a corresponding act (e.g. production
of a hard copy print-out or fixation of texts, of drawings, 
of machine-readable forms, of sounds, of audio-visual 
works, etc. on analogous physical medium or a transmission 
of the contents of a data base into the memory of another 
computer system with or without an intermediary fixation); 
or

(b) an act whereby such subject-matter is made available
to the public (e.g. as visual images or other perceivable 
form of a presentation of a work).

Provisions of national legislation concerning reproduction 
and direct communication to the public must normally apply to 
such acts.
6. However, in order to harmonize the approach of states in 
settling the problems relating to input and output and to provide 
the authors with the real possibility of exercising control when 
their works are put into computer systems, states should consider 
the desirability of express recognition under their national
laws of the exclusive right of the author to make his work available 
to the public by means of computer systems from which a perceivable 
version of the work may be obtained. Such a right may apply 
to the acts of input or output or to the act of input only, the 
latter being, in this case, the starting-point of control exer
cised by the author over the destination of his work.

Moral rights
7. General provisions in national and international law on 
moral rights are also applicable to the use of computers for 
access to protected works. States should consequently ensure 
that the obligations in this respect following from the relevant
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instruments are duly taken into account.

Limitations on copyright
8. States should give special consideration to the application 
of the limitations of copyright protection permitted under inter
national conventions (Article 9 (2), 10 and 10 bis of the Berne 
Convention and Article IVbis, paragraph 2, of the Universal Copy
right Convention) and provided for in national laws with regard 
to the use of protected materials in computerized systems, taking 
into account the developments in the field of computerized systems 
and the impact which these sophisticated techniques may have
on the application of such limitations.
9. States may consider the possibility of allowing in their 
domestic laws, as an exception to the exclusive rights, certain 
uses of protected materials in computer systems but such use 
must be within the limits established by the international con
ventions on copyright and in no way reduce the level of protection 
provided for under the conventions.
10. To the extent to which the right of translation and repro
duction is concerned, in relation to storage in and retrieval 
from computer systems of protected works, the developing countries 
may avail themselves under national legislation of the relevant 
special provisions contained in the Paris Act of the Berne Con
vention and the Universal Copyright Convention as revised in 
1971.

Administration and exercise of rights and legislative measures
11. Storage in together with retrieval from computer systems 
of protected works should be based upon contractual agreements 
or other freely negotiated licences arranged either individually
or collectively. Taking into account that both authors and society 
at large are mutually interested in rapid and easy dissemination 
of works, states should consider undertaking appropriate measures 
to facilitate effective systems for the proper exercise and 
administration of rights in respect of works used in computer 
systems and practical possibilities for the exercise of moral 
r ights.
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12. The introduction of non-voluntary licences in respect of use 
of protected works in computer systems is permissible only when 
freely negotiated licences as mentioned in the preceding paragraph 
are not practicable and only to the extent to which such licences 
are compatible with the relevant provisions of the international 
conventions on copyright. Although such use of protected works
in computer systems can have a transborder character, the effect 
of non-voluntary licences would be applicable only in the state 
where such licences have been prescribed.

Use of computer systems for creation of protected works
13. These recommendations do not deal with or affect the protection 
of computer software or programs as such which may enjoy protection 
under national laws (e.g. copyright, patent, unfair competition
or trade secrets).
14. Where computer systems are used for the creation of works, 
states should basically consider them as a technical means used 
in the process of creation for achieving the results desired
by human beings.
15. In order to be eligible for copyright protection the work 
produced with the help of computer systems must satisfy the general 
requirements for such protection established by the international 
conventions and national laws on copyright.
16. In the case of works produced with the use of computer systems,
the copyright owner in such works can basically only be the person
or persons who produced the creative element without which the 
resulting work would not be entitled to copyright protection. 
Consequently, the programmer (the person who created the programs) 
could be recognized as co-author only if he or she contributed 
to the work by such a creative effort.
17. When a computer system is used in the case of commissioned
works or in the case of works by a person or persons under an 
employment contract the matter of attribution of copyright owner
ship should be left to national legislation.
18. Paragraphs 13 to 17 deal mainly with problems in connection 
with the creation of works by means of computer systems. It 
should, however, be borne in mind that these problems have, to
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some extent, aspects in common with those dealt with in the pre
ceding paragraphs, e.g. as regards compilations, adaptations 
or translations produced by means of a computer system.
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COPYRIGHT LAW AMENDED REGARDING 
COMPUTER PROGRAMS

The following excerp amending title 17, United States Code, 
is taken from Public Law 96-517, dated December 12, 1980 (94 
STAT. 3028-29).

Sec. 10 (a) Section 101 of title 17 of the United States Code 
is amended to add at the end therof the following new language:

"A 'computer program' is a set of statements or instructions 
to be used directly or indirectly in a computer in order 
to bring about a certain result".

(b) Section 117 of title 17 of the United States Code is amended 
to read as follows:

§ 117. Limitations on exclusive rights: Computer programs
"Notwithstanding the provisions of section 106, it is not 

an infringement for the owner of a copy of a computer program 
to make or authorize the making of another copy or adaptation 
of that computer program provided:

"(1) that such a new copy or adaptation is created as an 
essential step in the utilization of the computer program 
in conjunction with a machine and that it is used in no 
other manner, or
"(2) that such new copy or adaptation is for archival pur
poses only and that all archival copies are destroyed in 
the event that continued possession of the computer program 
should cease to be rightful.

"Any exact copies prepared in accordance with the provisions 
of this section may be leased, sold, or otherwise transferred, 
along with the copy from which such copies were prepared, only 
as part of the lease, sale, or other transfer of all rights in 
the program. Adaptations so prepared may be transferred only 
with the authorization of the copyright owner".
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CHAPTER 9 - PROTECTION OF SEMICONDUCTOR CHIP PRODUCTS

Sec.
901. Definitions.
902. Subject matter of protection.
903. Ownership and transfer.
904. Duration of protection.
905. Exclusive rights in mask works.
906. Limitation on exclusive rights: reverse engineering; first 

sale.
907. Limitation on exclusive rights: innocent infringement.
908. Registration of claims of protection.
909. Mask work notice.
910. Enforcement of exclusive rights.
911. Remedies for infringement.
912. Relation to other laws.

§ 901. Definitions 

As used in this chapter-
(1) a "semiconductor chip product" is the final or intermediate 
form of any product-

(A) having two or more layers of metallic, insulating, or 
simiconductor material deposited or otherwise placed on, 
or etched away or otherwise removed from, a piece of semi
conductor material in accordance with a predetermined pattern 
and
(B) that is intended to perform electronic cicuitry func
tions ;

(2) a "mask work" means the 2-dimensional and 3-dimensional 
features of shapes, pattern, and configuration of the surface 
of the layers of a semiconductor chip product, regardless of 
whether such features have an intrinsic utilitarian function 
that is not only to portray the appearance of the product or 
to convey information;
(3) a mask work is "fixed" in a semiconductor chip product when
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its embodiment in the product, by or under the authority of the 
owner of the mask work, is sufficiently permanent or stable to 
permit the mask work to be perceived, reproduced, or otherwise 
communicated for a period of more than transitory duration;
(4) a mask work is "original" if it is the independent creation 
of an author who did not copy it from another source;
(5) to "commercially exploit" a mask work is to sell, offer for 
sale after the mask work is fixed in a semiconductor chip product, 
or otherwise distribute to the public for profit semiconductor 
chip products embodying the mask work;
(6) the "owner" of a mask work is the author of the mask work, 
the legal representatives of a deceased author or of an author 
under a legal incapacity, the employer of an author who created 
the mask work for the employer in the case of a work made within 
the scope of the author's employment, or a person to whom the 
rights of the author or of such employer are transferred in accordance 
with this chapter;
(7) an "innocent purchaser" is a person who purchases a semiconductor 
chip product in good faith and without having notice of protection 
with respect to that semiconductor chip product;
(8) having "notice of protection" means having actual knowledge 
that, or reasonable grounds to believe that, a mask work fixed 
in a semiconductor ship product is protected under this chapter; 
and
(9) an "infringing semiconductor chip product" is a semiconductor 
chip product which is made, imported, or distributed in violation 
of the exclusive rights of the owner of a mask work under this 
chapter.

§ 902. Subject matter of protection

(a)(1) An original mask work fixed in a semiconductor chip prod
uct is eligible for protection under this chapter if -

(A) on the date on which the mask work is registered under 
section 908, or the date on which the mask work is first 
commercially exploited, whichever occurs first, the owner 
of the mask work is a national or domiciliary of the United 
States, or is a national, domiciliary, or sovereign authority
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of a foreign nation that is a party to a treaty affording 
protection to mask works to which the United States is also 
a party, or is a stateless person, wherever that person 
may be domiciled;
(B) the mask work is first commercially exploited in the 
United States; or
(C) the mask work comes within the scope of a Presidential 
proclamation issued under paragraph (2).

(2) Whenever the President finds that a foreign nation extends, 
to mask works of owners who are nationals or domiciliaries of 
the United States or to mask works on the date on which the mask 
works are registered under section 908, or the date on which 
the mask works are first commercially exploited, whichever occurs 
first, protection (A) on substantially the same basis as that 
on which the foreign nation extends protection to mask works 
of its own nationals and domici1iaries and mask works first 
commercially exploited in that nation, or (B) on substantially 
the same basis as provided in this chapter, the President may 
by proclamation extend protection under this chapter to mask 
works (i) of owners who are, on the date on which the mask works 
are registered under section 908, or the date on which the mask 
works are first commercially exploited, whichever occurs first, 
nationals, domiciliaries, or sovereign authorities of that nation, 
or (ii) which are first commercially exploited in that nation.

(b) Protection under this chapter shall not be available 
for a mask work that -

(1) is not original; or
(2) consists of designs that are staple, commonplace, or 
familiar in the semiconductor industry, or variations of 
such designs, combined in a way that is not original.
(c) In no case does protection under this chapter for a 

mask work extend to any idea, procedure, process, system, method 
of operation, concept, principle, or discovery, regardless of 
the form in which it is described, explained, illustrated, or 
embodied in the mask work.

§ 903. Ownership and transfer
(a) The exclusive rights in a mask work subject to protection
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under this chapter shall vest in the owner of the mask work.
(b) The exclusive rights in a mask work registered under 

section 908, or a mask work for which an application for registration 
has been or is eligible to be filed under section 908, may be 
transferred in whole or in part by any means of conveyance or
by operation of law, and may be bequeathed by will or pass as 
personal property by the applicable laws of intestate succession.

(c) In any case in which conflicting transfers of the exclusive 
rights in a mask work are made, the transfer first executed shall
be void as against a subsequent transfer which is made for a 
valuable consideration and without notice of the first transfer, 
unless the first transfer is recorded in the Copyright Office 
within three months after the date on which it is executed, but 
in no case later than the day before the date of such subsequent 
transfer.

(d) Mask works prepared by an officer or employee of the 
United States Government as part of that person's official duties 
are not protected under this chapter, but the United States Govern
ment is not precluded from receiving and holding exclusive rights 
in mask works transferred to the Government under subsection
(b) .

§ 904. Duration of protection
(a) The protection provided for a mask work under this 

chapter shall commence on the date on which the mask work is 
registered under section 908, or the date on which the mask work 
is first commercially exploited, whichever occurs first.

(b) Subject to the provisions of this chapter, the protection 
provided under this chapter to a mask work shall continue for
a term of ten years beginning on the date on which such protection 
commences under subsection (a).

§ 905. Exclusive rights in mask works
Subject to the other provisions of this chapter, the owner 

of a mask work has the exclusive rights to do and to authorize 
any of the following:

(1) to reproduce the mask work by optical, electronic, 
or any other means;
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(2) to import or distribute a semiconductor chip product 
in which the mask work is embodied; and
(3) to induce or knowingly to cause another person to do 
any of the acts described in paragraphs (1) and (2).

§ 906. Limitation on exclusive rights; reverse engineering, 
first sale

(a) Nothwithstanding the provisions of section 905(1), 
it is not an infringement of the exclusive rights of the owner 
of a mask work to reproduce the work solely for the purpose of 
teaching, analyzing, or evaluating the concepts or techniques 
embodied in the mask work or the circuitry or organization of 
components used in the mask work.

(b) Nothwithstanding the provisions of section 905(2), 
the owner of a particular semiconductor chip product lawfully 
made under this chapter, or any person authorized by such owner, 
is entitled, without the authority of the owner of the mask work, 
to sell or otherwise dispose of that semiconductor chip product.

§ 907. Limitation on exclusive rights: innocent infringement
(a) Nothwithstanding any other provision of this chapter,

an innocent purchaser of an infringing semiconductor chip product -
(1) shall incur no liability under this chapter with respect 
to the distribution of units of the infringing semiconductor 
chip product that occurred before that innocent purchaser 
had notice of protection with respect to that semiconductor 
chip product; and
(2) shall be liable only for a reasonable royalty on each 
unit of the infringing semiconductor chip product that the 
innocent purchaser distributed after having notice of protectio 
with respect to that semiconductor chip product.

The amount of the royalty referred to in paragraph (2) shall 
be determined by voluntary negotiation between the parties, mediatio 
or binding arbitration, or, if the parties do not resolve the 
issue, by the court in a civil action for infringement.

(b) The immunity from liability and limitation on liability 
referred to in subsection (a) shall apply to any person who directly
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or indirectly purchases an infringing semiconductor chip product 
from an innocent purchaser.

(c) The provisions of subsections (a) and (b) apply only 
with respect to units of an infringing semiconductor chip product 
that an innocent purchaser purchased before having notice of 
protection with respect to that semiconductor chip product.

§ 908. Registration of claims of protection
(a) Protection of a mask work under this chapter shall 

terminate if application for registration of a claim of protection 
in the mask work is not made as provided by this chapter within 
two years after the date on which the mask work is first commer
cially exploited,

(b) The Register of Copyrights shall be responsible for 
all administrative functions and duties under this chapter.
Except for section 708, the provisions of chapter 7 of this title 
relating to the general responsibilities, organization, regulatory 
authority, actions, records, and publications of the Copyright 
Office shall apply to this chapter, except that the Register 
ofCopyrights may make such changes as may be necessary in applying 
those provisions to this chapter.

(c) The application for registration of a mask work shall 
be made on a form prescribed by the Register of Copyrights and 
shall include any information any information regarded by the 
Register of Copyrights as bearing upon the preparation or identi
fication of the work, the existence or duration of protection,
or ownership of the work.

(d) The Register of Copyrights shall by regulation set 
reasonable fees for the filing of applications to register claims 
of protection in mask works under this chapter, and for other 
services relating to the administration of this chapter or the 
rights under this chapter, taking into consideration: ' the cost
of providing those services, the benefits of a public record, 
and statutory fee schedules under this title. The Register shall 
also specify the identifying material to be deposited in con
nection with the claim for registration.

(e) If the Register of Copyrights, after examining an
application for registration, determines, in accordance with
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the provisions of this chapter, that the application relates 
to a mask work which warrants protection under this chapter, 
then the Register shall register the claim and issue to the appli
cant a certificate of registration of the claim under the seal 
of the Copyright Office. The effective date of registration 
of a claim of protection shall be the date on which an application, 
deposit, and fee, which are determined by the Register of Copy
rights or by a court of competent jurisdiction to be acceptable 
for registration, have all been received in the Copyright Office.

(f) If any action for infringement under this chapter, 
the certificate of registration of a mask work shall constitute 
prima facie evidence (1) of the facts stated in the certificate, 
and (2) that the applicant issued the certificate has met the 
requirements of this chapter, and the regulations issued under 
this chapter, with respect to the registration of claims.

(g) Any applicant for registration under this section who 
is dissatisfied with the refusal of the Register of Copyrights 
to issue a certificate of registration under this section may 
seek judicial review of that refusal by bringing an action for 
such review in an appropriate United States district court, in 
accordance with chapter 7 of title 5, not later than sixty days 
after the refusal. The failure of the Register of Copyrights
to issue a certificate of registration within three months after 
an application for registration is filed shall be deemed to be 
a refusal to issue a certificate of registration for purposes 
of this subsection and section 910(c).

§ 909. Mask work notice
(a) The owner of a mask work provided protection under 

this chapter may affix notice to the mask work or to the semi
conductor chip product embodying the mask v/ork in such manner 
and location as to give reasonable notice of such protection.
The Register of Copyrights shall prescribe by regulation, as 
examples, specific methods of affixation and positions of notice 
for purposes of this section, but these specifications shall 
not be considered exhaustive. The affixation of such notice 
is not a condition of protection under this chapter, but shall
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constitute prima facie evidence of notice of protection.
(b) The notice referred to in subsection (a) shall consist

of -
(1) the words "mask work", or the letter H in a circle (Mf
(2) the year in which the mask work was first fixed in a 
semiconductor chip product; and
(3) the name of the owner or owners of the mask work or 
an abbreviation by which the name is recognized or is 
generally known.

§ 910. Enforcement of exclusive rights
(a) Except as otherwise provided by this chapter, any person 

who violates any of the exclusive rights of the owner of a mask 
work under this chapter shall be liable as an infringer of such 
rights.

(b) The owner of a mask work protected under this chapter 
shall be entitled to institute a civil action for infringement 
after a certificate of registration of a claim in that mask work 
is issued under section 908.

(c) In any case in which an application for registration 
and the required deposit and fee have been received in the Copy
right Office in proper form and registration of the mask work 
has been refused, the applicant is entitled to institute a civil 
action for infringement under this chapter if notice of the action, 
together with a copy of the complaint, is served on the Register
of Copyrights, in accordance with the Federal Rules of Civil 
Procedure, The Register may, at his or her option, become a 
party to the action with respect to the issue of whether the 
claim is eligible for registration by entering an appearance 
within sixty days after such service, but the failure of the 
Register to become a party to the action shall not deprive the 
court of jurisdiction to determine that issue.

(d)(1) The Secretary of the Treasury and the United States 
Postal Service shall separately or jointly issue regulations
for the enforcement of the right to import set forth in section
905. These regulations may require, as a condition for the ex
clusion of articles from the United States, that the person 
seeking exclusion -
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(A) obtain a court order enjoining, or an order of the Inter
national Trade Commission under section 337 of the Tariff 
Act of 1930 excluding, importation of the articles; or
(B) furnish proof that the mask work involved is protected 
under this chapter and that the importation of the articles 
would infringe the rights in the mask work under this chapter, 
and also post a surety bond for any injury that may result
if the detention or exclusion of the articles proves to 
be unjustfied.
(2) Articles imported in violation of the right to import 

set forth in section 905 are subject to seizure and forfeiture 
in the same manner as property imported in violation of the customs 
laws. Any such forfeited articles shall be destroyed as directed 
by the Secretary of the Treasury or the court, as the case may 
be, except that the articles may be returned to the country of 
export whenever it is shown to the satisfaction of the Secretary 
of the Treasury that the importer had no reasonable grounds for 
believing that his or her acts constituted a violation of the 
law.

§ 911. Remedies for infringement
(a) Any court having jurisdiction of a civil action arising 

under this chapter may grant temporary and permanent injunctions 
on such terms as the court may deem reasonable to prevent or 
restrain infringement of the exclusive rights in a mask work 
under this chapter.

(b) Upon finding for the owner of the mask work, the court 
shall award the owner actual damages suffered by the owner as
a result of the infringement. The court shall also award the 
owner the infringer's profits that are attributable to the in
fringement and are not taken into account in computing the award 
of actual damages. In establishing the infringer's profits, 
the owner of the mask work is required to present proof only 
of the infringer's gross revenue, and the infringer is required 
to prove his or her deductible expenses and the elements of 
profit attributable to factors other than the mask work.

(c) At any time before final judgment is rendered, the
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owner of the mask work may elect, instead of actual damages and 
profits as provided by subsection (b), an award of statutory 
damages for all infringements involved in the action, with respect 
to any one mask work for which any one infringer is liable indi
vidually, or for which any two or more infringers are liable 
jointly and severally, in an amount not more than $ 250.000 as 
the court considers just.

(d) In any action for infringement under this chapter,
the court in its discretion may allow the recovery of full costs, 
including reasonable attorneys' fees, to the prevailing party.

(e) An action for infringement under this chapter shall 
not be maintained unless the action is commenced within three 
years after the claim accrues.

(f) As part of a final judgment or decree, the court may 
order the destruction or other disposition of any infringing 
semiconductor chip products, and any masks, tapes, or other 
articles by means of which such products may be reproduced.

§ 912. Relation to other laws
(a) Nothing in this chapter shall affect any right or 

remedy held by any person under chapters 1 through 8 of this 
title, or under title 35.

(b) Except as provided in section 908(b) of this title, 
references to "this title" or "title 17" in chapters 1 through 
8 of this title shall be deemed not to apply to this chapter.

(c) The provisions of this chapter shall preempt the laws 
of any State to the extent those laws provide any rights or 
remedies with respect to a mask work which are equivalent to 
those provided by this chapter, except that such preemption shall 
be effective only with respect to actions filed on or after 
January.'. 1, .1986.

(d) The provisions of sections 1338, 1400(a), and 1498(b) 
and (c) of title 28 shall apply with respect to exclusive rights 
in mask works under this chapter.
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